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Abstract 

In the Swedish peasant society, the church was an important venue. In areas were the church 

in the parish was located nearby a lake, the easiest way to reach the church was by boat. This 

was the case in several parishes around the lake Siljan in the province Dalarna, which is the 

focal point of this study. The villages were large, and the villagers would organise themselves 

in large boats, so called church-boats. Due to technological innovations, as one important 

aspect, there were no longer any need for the church-boats at the time of the turn of the 20th 

century. Some decades into the new century the old boats were once again taken into use and 

new boats of the same type were taken into production. In 1936 an organized racing 

competition with church-boats was initiated, and this still lives on today. This study examines 

the contemporary customs surrounding church-boats on Siljan in the character of competition 

as well as journeys to the church. The main part of the material is collected through 

ethnological fieldwork, conducted through interviews and observation/participant-

observation, supplemented with a wide range of other material such as internet sources as well 

as textual and visual material. Aspects that are highlighted is the different characters of the 

custom, how the custom today is expressed in relation to the past, how local identity is 

expressed through the custom and what role its performers see for the custom today and for 

the future. One aspect that is highlighted is the stagnated interest in the usage of the church-

boats but narratives with a positive tone are given room as well. A crucial proposition of the 

study is how the custom in its era as revitalized cultural heritage is filled with new values. Its 

historical purpose is no longer of relevance and today the usage of the church-boats comes 

with other purposes such as a cultural historical interest, tourism and sport. It is also shown 

how changes and preservation both serves as necessary components for the further existence 

of the cultural heritage. Crucial theoretical frameworks that is used, apart from cultural 

heritage and revitalization, are performance and nostalgia.  
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Leksand 2019-07-06 

På Leksands-Noret har folkmassor samlats på kajen samt uppe på bron som går över 

Österdalälven där denna ansluter till södra delen av Siljan. En del av människorna är roddare 

och sticker ut genom sina lagtröjor tillhörande roddklubben de tävlar för. Andra är där för att 

se båtarna framföras av roddarna, somliga sitter i medhavda solstolar, somliga äter medhavd 

matsäck och somliga betraktar nyfiket de 18,5 meter långa träbåtarna som ligger längs med 

kajen. En del besökare befinner sig längs strandpromenaden som går bort från kajen längs 

älven där kyrkbåtarna senare kommer att ro för att tävla om så bra placering som möjligt i 

såväl hela Siljansrodden som i Leksandsrodden, denna sista deltävling. Längs med älvkanten, 

på motsatta sidan av kajen, har människor lagt till med sina motordrivna fritidsbåtar, 

utgörande en tydlig kontrast mot de båtar som i tävlingen kommer att framföras med tio par 

åror plus styråra. Högtalare finns på plats och ur dem strömmar ljudet av kommentatorn, 

placerad vid mållinjen, som berättar om kyrkbåtarnas historia, kapproddens historia och 

upplägg, de olika lagen och deras båtar och annat som hör tävlingen till. Efter defileringen, en 

bit efter klockan tolv, ror damlagen upp längs älven och vidare mot starten i Västanvik där de 

ser till att placera sina båtar rätt i startfältet. Tack vare en följebåt vilken har kontakt med 

kommentatorn i målområdet kan vi som befinner oss på kajen följa händelseförloppet då 

båtarna befinner sig långt utom synhåll. När det är dags för start ges kommandot ”Färdiga----

RO” efter vilket kyrkbåtarna sätter iväg i full fart längs den 2500 meter långa banan på väg 

mot målet vid kajen. När båtarna efter en stund närmar sig folkmassorna möter de applåder 

och hejarop och kameror lyfts för att föreviga synen. Bland publiken befinner sig även 

roddarna i herrlagen som i väntan på sin tävling följer sina lagkamrater. Efter avslutad 

målgång skyldrar båtarnas besättningar åror, det vill säga höjer sina åror i lodrät position i en 

synkroniserad rörelse på styrmannens kommando, som en del av tävlingsritualen.  

Även om de flesta kyrkbåtar som har synts till på vattnet under eftermiddagen är där för att 

vara med i tävlingen finns det undantag. Innan starten för dagens program och mellan de olika 

tävlingsklasserna har ytterligare en kyrkbåt rott omkring på vattnet. Det är båten Likago som 

med dateringen 1849 är den äldsta kyrkbåten som flyter på Siljans vatten och denna dag 

befinner sig i Leksand för uppvisningens skull. Innan det är det dags för den etthundrasjuttio 

år gamla båten att ros bort till prostbryggan för att därifrån fraktas tillbaka till sin hemby 

Sunnanäng tar jag kontakt med delar av båtlaget och ber att få följa med varpå de är vänliga 

nog att ge mig förmånen att sitta med i fören under båtturen. Det är ingen tvekan om att 

Likago inte genomför sin jungfrufärd. Träet i båten är betydligt mörkare än i de nyare båtarna, 
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den har tydliga lagningar och vid årtullarna syns bomärken inskurna, bomärken som är tecken 

på hur ägarskapet i båten en gång i tiden var fördelat och som numera utgör ett materialiserat 

minne av gångna tider. I en kyrkbåt som byggdes för att ro till och från kyrkan innan 

industrisamhällets etablering får jag för en stund uppleva det som en gång var vardag för 

invånarna i Siljansbygdens byar. Väl framme vid prostbryggan syns en skylt med texten 

”PROSTBRYGGAN endast för KYRKBÅTAR” och precis där Likagos besättning tänkt 

lägga till ligger redan en skeppsbruten motorbåt efter att ha bogserats dit. Illusionen av 

bondesamhällets kyrkbåtsfärder är bruten och 2010-talet gör sig påmint. 

 

 
Kyrkbåtar med skyldrade åror i Saxviken, Mora. Morarodden 2019-06-27. Foto: Jonas Håll.  
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1. INLEDNING 

Bakgrund  

I det svenska bondesamhället1 var kyrkan en viktig samlingspunkt inte bara av religiösa skäl 

utan även av sociala, ekonomiska och praktiska sådana. Det är inte oväsentligt att närvaron i 

gudstjänsten var av plikt men kyrkobesöken innebar även ett uppehåll från vardagslivets 

göromål. I samband med det sakrala firandet gavs tillfälle att träffa både grannar och invånare 

i andra byar inom socknen. Handel kunde äga rum och ett och annat besök på gästgiveriet 

kunde ta plats. Dessutom skedde kungöranden från predikstolen (Eskeröd 1973:147f). För att 

ta sig till sockenkyrkan tog byarnas befolkning den enklaste möjliga vägen. Vid stora insjöar 

utnyttjades därför vattnet och byarna organiserade sig genom att i båtar av varierande storlek 

gemensamt ro till kyrkan. Det bruk av dessa båtar, kyrkbåtar, som tagit plats på sjön Siljan i 

Dalarna har blivit bättre dokumenterat och på grund av lokala förhållanden2 varit mer utbrett 

än annorstädes (Erixon 1935:36f; Eskeröd 1973:17, 33ff). Båtarna eller åtminstone liknande 

båttyper är i Siljansbygden en månghundraårig, eller till och med tusenårig, tradition vilken 

visats genom arkeologiska fynd (Eskeröd 1973:15f, 143; Zetterholm 1938: passim). Det gör 

det således rimligt att anta att någon form av kyrkbåtsrodd har ägt rum på Siljan så länge 

kristendomen har varit etablerad i trakten och det har funnits kyrkor att ro till. Teknologisk 

utveckling som bättre vägar, järnväg, ångbåtar och cyklar, tillsammans med andra 

samhällsomdaningar, bidrog till att kyrkbåtsfärder i syfte att ta sig till kyrkan i stor 

utsträckning upphörde kring sekelskiftet 1900. Ändå kan vi se kyrkbåtar på Siljans vatten om 

somrarna ännu idag. 1936 initierades roddtävlingar med de gamla båtarna i Leksand och 

sedan 1941 har det byggts åtskilliga nytillverkade kyrkbåtar (Eskeröd 1973:18, 147). Det ska 

 

1 Begreppet bondesamhälle, eller motsvarande allmogesamhälle/-kultur, och hur det används har 

problematiserats och kritiserats. Det anses exempelvis bidra till en idealiserad bild av ett slags 

bondesamhälle som varit orört från förändring och som ofta bortser från skiftande samhällsstrukturer (se 

t.ex. Frykman & Löfgren 1979:14f, Gustavsson 2014:14, 19, 62). Jag bifaller denna problematisering men 

väljer ändock att använda detta etablerade begrepp med motiveringen att det i sammanhanget är 

användbart för att i en allmän mening tala om det rurala samhälle i vilket kyrkbåtarna haft en roll innan 

den industriella omvandlingen. Då denna studie behandlar den nutida kyrkbåtsrodden är det enkelt att 

använda ett generaliserande begrepp för att illustrera en kontrasterande kontext i de fall nutid ställs i 

relation till dåtid. 
2 Exempelvis har byarna varit många till antalet, folkrika och belägna vid vattnet. Socknarna har också 

varit stora och innefattat många byar vilka alla behövde ta sig till en och samma kyrka. Solleröns läge i 

form av en ö mitt i Siljan med omfattande fäbodbruk på fastlandet har gjort att man där har varit beroende 

av en stark båtbyggartradition och kyrkbåtar har där tillverkats både till övriga socknar i trakten men även 

till andra delar av landet. 
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påpekas att även om bruket av kyrkbåtar i stor utsträckning hade upphört förekom en del 

ivrare för kyrkbåtens fortlevnad. Båtarna användes sporadiskt och kunde även figurera i vissa 

uppvisningssammanhang (Eskeröd 1973:172ff, se även t.ex. Ramsten & Ternhag 2006:91). 

Kyrkbåtarna som ett nödvändigt färdmedel för att ta sig till och från kyrkan tillhörde vid 

1900-talets början emellertid det förgångna och i de fall de därefter använts är det inte av 

nödvändighet och ofta i andra syften än att ta sig till kyrkan. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är tvådelat. För det första ämnar studien att dokumentera och belysa 

den specifika kulturella företeelsen i form av kyrkbåtsrodd på Siljan i vår samtid. För det 

andra undersöks hur en stagnerad kulturell företeelse återupptagits och tillskrivits en ny roll 

genom att laddas med nya värden. För att uppnå syftet formuleras följande frågeställningar:  

• I vilka former uppträder kyrkbåtsrodden på Siljan? 

• Hur uttrycker sig lokal identitet? 

• Hur förhåller sig relationen till det förflutna i nutiden? 

• Hur ser människor engagerade i kyrkbåtsrodden på dess status idag och dess 

framtidsutsikter? 

Forskningsöversikt 

Det etnologiska intresset för kyrkbåtar börjar redan med ämnets tidiga pionjär Artur Hazelius 

som under en exkursion till Dalarna 1857 ställs inför en anblick av en kyrkbåtsflotta (vilken 

diskuteras i kapitel 2). Åsynen av kyrkbåtarna anses rentav ha bidragit till att Hazelius tog 

beslutet att ägna sitt liv åt att dokumentera folklig kultur i Sverige och sedan instifta Nordiska 

museet och Skansen. Till sistnämnda friluftsmuseum förvärvades en kyrkbåt från byn Garsås, 

tillhörande Mora socken (och idag Mora kommun), på Hazelius initiativ (Bringéus 1972:8; 

Eskeröd 1973:7f, 34). 

Den forskning som senare har bedrivits är smal och berör framförallt det historiska bruket 

samt byggnadstraditionen. Under 1930-talet gjorde Nordiska museet och Uppsala 

Landsmålsarkiv (ULMA)3 en insats för att dokumentera kunskapen om kyrkbåtar och 

kyrkbåtsfärder i Sverige med hjälp av frågelistor (Nordiska museets lista NM57 från 1933 och 

 

3 Idag Dialekt- och folkminnesarkivet vid Institutet för språk och folkminnen.  
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ULMA:s lista M109 från 1936). I dessa frågelistors samtid har det författats en del texter och 

jag ska i det följande lista några av dessa. Sigurd Erixon, som tillsammans med Ola Bannbers 

står som en av författarna till Nordiska museets lista, har utifrån svaren på dessa författat ett 

par artiklar där han redogör för kyrkbåtarnas utbredning, regionala skillnader och båtlagens 

organisatoriska strukturer (Erixon 1934, 1935). I antologin Gruddbo på Sollerön. En 

byundersökning tillägnad Sigurd Erixon 26/3 1938 omskrivs kyrkbåtarna i flera artiklar där 

bland annat D. O. Zetterholm redogör för det byggnadstekniska (Zetterholm 1938). Det mest 

omfattande arbetet som publicerats har så gjorts av Albert Eskeröd och är något yngre än 

tidigare nämnda texter. Hans bok Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder är i mångt och mycket en 

utveckling av och fortsättning på Sigurd Erixons artiklar där han även intresserat sig för den 

byggnadstekniska utvecklingen. Eskeröd har följt kyrkbåtsbyggare på Sollerön under 1900-

talet vilket han skildrat i nämnda bok. Eskeröd har även införlivat ett kapitel om 1900-talets 

kyrkbåtsrodd. Även Eskeröds forskning bygger till stor del på det material som insamlats med 

hjälp av ovan nämnda frågelistor (Eskeröd 1973). Till listan kan av samma författare också 

boken Båtar. Från ekstock till trålare tilläggas. Denna tar ett mer övergripande grepp på båtar 

i Sverige och Norden där han redogör för byggnadstekniska och -historiska aspekter. Olika 

båttyper avhandlas och även i denna bok ges plats åt kyrkbåten (Eskeröd 1970). Eskeröd har 

också bidragit med en artikel, i vilken Solleröns kyrkbåtsfärder behandlas, till ovan nämnda 

antologi under författarens tidigare namn Albert Nilsson (Nilsson 1938). Otto Andersson har 

skrivit en artikel behandlande kyrkbåtsfärder i den åländska skärgården, vilken bör 

uppmärksammas för att visa på förekomsten utanför Sverige (Andersson 1939).  Tidigare 

forskning täckandes kyrkbåtar och bruket av dessa, inte minst den som har bedrivits av 

Eskeröd, används som underlag i denna studie framförallt rörande uppgifter om det historiska 

bruket av kyrkbåtar då detta sker för kontextualisering av mitt eget insamlade material. Det 

ska dock sägas att det material som ligger till grund för de historiska uppgifterna ger, som 

även Eskeröd (1973:6) påpekar, långt ifrån en heltäckande bild av Siljans kyrkbåtstradition 

och detta är något läsaren bör ha med sig från början. Uppgifterna är insamlade under 1930-

talet och bygger till stor del på hörsägen. Det har alltså gått en tid mellan att materialet 

samlades in och att kulturyttringen i dess ursprungliga syfte och omfattning utövades. De som 

delar med sig av uppgifterna har dessutom endast upplevt kulturyttringens senare skede, under 

senare delen av 1800-talet och de första åren in på 1900-talet. Under 1800-talet finns en del 

andra uppgifter att ta del av som ofta inte kommer direkt från utövarna utan från utomstående 

betraktare. De uppgifter som vittnar om kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder dessförinnan är alltså 
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ofta muntligt traderade och sällan delgivna direkt av utövare och vi vet alltså egentligen 

ganska lite om förhållandena längre tillbaka. 

Material och metod 

Merparten av materialet som denna studie utgår från är sådant jag själv har samlat in i 

samband med etnologiskt fältarbete. Jag har genomfört sammanlagt sju samtalsintervjuer med 

sju olika informanter som alla på olika sätt har engagerat sig och/eller för närvarande 

engagerar sig i kyrkbåtsrodd på Siljan. En av intervjuerna har tagit plats i Roddens hus i 

Västanvik där jag blev visad dels den kyrkbåtsutställning som finns där i anslutning till 

Brudpiga RK:s båthus, dels kyrkbåtarna och dels interiören av klubbstugan/uthyrningslokalen. 

Denna intervju kan betraktas som en walkabout-intervju eller go-along där jag som etnolog 

rör mig i en för min informant välbekant miljö i samband med en samtalsintervju (Fägerborg 

2011:91; Göransson 2012:37). I övriga sex fall har jag använt mig av den för etnologer 

allmänt vedertagna metoden semistrukturerade samtalsintervjuer. Detta har inneburit att jag 

har förberett med ett antal frågor där den inledande har varit en allmän sådan i stil med ”Du 

kan väl berätta om hur du började att intressera dig för kyrkbåtar/kyrkbåtsrodd?”. Därefter har 

min interaktion med informanten löpt i form av en informell samtalsintervju där jag vill 

betona samtal framför intervju. De frågor jag har tecknat ned i förväg har fungerat som 

vägledande stödfrågor med funktionen att kunna ge flera olika öppningar. I många fall har 

informanten berört det frågorna tar upp utan att jag har behövt ställa frågan. Ett delsyfte i 

denna studie är att dokumentera det nutida bruket av kyrkbåtar på Siljan. Jag har därför haft 

för avsikt att vara så öppen som möjligt för hur informanterna talar om nämnda bruk och 

därefter redogöra för de teman som jag uttolkat i materialet (jfr Göransson 2012:37). Den 

semi-strukturerade samtalsintervjun som metod har karaktären av ett organiskt samtal där den 

interaktion som uppstår i stunden är det som avgör vad som sägs. Det finns emellertid en 

formalitet i situationen genom att samtalet sker utifrån ett förbestämt tema som etnolog och 

informant har gjort en överenskommelse om. Formaliteten tar sig också uttryck genom 

diktafonens närvaro med vilken jag med informantens godkännande har spelat in samtliga 

intervjuer. 

Mina informanter har på olika sätt en koppling till kyrkbåtsrodden. De olika kopplingarna 

innebär erfarenheter som roddare och/eller organisatoriskt engagemang i tävlingsrodd eller 

rodden till kyrkan. Jag har intervjuat fyra män och tre kvinnor födda mellan 1937 och 1964 

och informanterna har alla kopplingar till olika delar av Siljansbygden. Jag har kommit i 
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kontakt med mina informanter genom kontakter med lokalarkiv, internetsidor, egna bekanta 

som haft kontakter eller genom tips från tidigare informanter. Längden på intervjuerna har 

varierat med den kortaste på cirka en halvtimme och den längsta på cirka en och en halv 

timme. Praxis inom vår tids etnologiska forskning är att inte namnge informanter för att dessa 

som individer inte ska göras till föremål för undersökningens analyser och tolkningar samt för 

att skydda informanterna. Tolkningarna och analyserna står för mig i egenskap av etnolog och 

ska inte belasta mina informanter varför jag inte avviker från praxis och jag har i samband 

med samtalsintervjuerna meddelat informanterna deras anonymitet. Ett stort värde för studien 

läggs hursomhelst vid samtliga samtalsintervjuer och för att individualiteten i informanternas 

utsagor ändå ska vara märkbara har jag tilldelat dem slumpmässigt valda fingerade namn. När 

jag refererar till mina informanter kommer de att kallas Vera, Karl, Erik, Per, Marie, Dan och 

Heléne, detta alltså för att de individer jag har talat med ändå ska få tala för sig själva och 

presenteras som sammanhängande personer (jfr Göransson 2012:39).  

En andra metod för materialinsamling som jag har använt mig av är observationer vilka 

alla har skett under sommaren 2019 och somliga i samband med intervjuresor från hösten 

2018 och framåt. På midsommardagen 2019 begav jag mig till Rättviks kyrka dit tre kyrkbåtar 

anlände i samband med midsommargudstjänsten. Vid sex tillfällen samma sommar har 

deltävlingar i Siljansrodden ägt rum och jag har besökt samtliga. Till observationstillfällena 

har jag medtagit diktafon, anteckningsblock och kamera. Jag har fotograferat flitigt, gjort 

filmupptagningar och försökt att anteckna så mycket som möjligt för att sedan renskriva detta 

i en fältdagbok. Vid ett par av deltävlingarna samt vid midsommargudstjänsten har jag 

genomfört sammanlagt elva stycken spontanintervjuer vilka uppnår en längd på mellan cirka 

en minut och cirka tretton minuter. I den här typen av studie finns en fördel i att inte nöja sig 

med samtalsintervjuer utan också själv uppleva den kulturella företeelse som undersöks. I 

observationsbaserat fältarbete kan många detaljer upptäckas som i samtalssituationen riskerar 

att glömmas bort både av informant och etnolog. Det har också möjliggjort att jag närmat mig 

åskådarna, de som inte deltar i båtarna men som finns på stranden i samband med att 

kyrkbåtsrodd äger rum. Den kulturella företeelsen och de som engagerar sig i det är inte 

begränsat till dem som ror båtarna utan innefattar även dem som betraktar rodden. De ovan 

beskrivna observationstillfällena har kompletterats med observationer där graden av 

deltagande har varit större. I dessa har jag själv deltagit i den kulturyttring som studeras till 

skillnad från de tidigare nämnda där jag framförallt befunnit mig i en position där jag 

betraktat densamma (Arvidsson 2001:101). Jag hade innan sommaren bestämt mig för att jag 
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som en del av mitt fältarbete skulle vara med och prova att ro kyrkbåt vid åtminstone ett 

tillfälle. Jag kontaktade därför en roddklubb och bad att få vara med vid ett träningstillfälle i 

syfte att utföra en deltagande observation. Efter träningen lät jag mig övertalas att ställa upp i 

en av deltävlingarna vilket ledde till att jag också deltog i ytterligare ett par träningstillfällen. 

Främsta syftet med de observationer där graden av deltagande varit högt har varit att få en 

större förståelse för det fält som är föremål för min studie. När jag själv har deltagit i den 

aktivitet jag talat med mina informanter om och betraktat under övriga observationer har jag 

givits en större förståelse för utförandet av denna och jag har kunnat relatera till aspekter av 

aktiviteten jag har uppfattat under intervjuer och övriga observationer. Även i samband med 

dessa träningstillfällen har jag renskrivit mina tankar i en fältdagbok. 

Visst material tillkommer utöver det material jag har samlat in själv. År 2000 utfördes en 

rapport på uppdrag av Mötesplats Leksand. Denna behandlar hur situationen för 

kyrkbåtsrodden i Leksand ser ut vid millennieskiftet, gällande dåtid, samtid och framtid. I den 

förekommer bland annat ett antal samtal och intervjuer, sammanställning av rapportering i 

tidningar med mer som har varit intressant även för mitt arbete (Storén 2000). Kapprodden. 

Kyrkbåtstävlingarna i Leksand 1936-1986 är en jubileumsskrift utgiven av Leksands 

kyrkbåtsroddare. I denna finns förutom historik och intressanta temakapitel ett kapitel med 

titeln ”Byarna berättar” där representanter från leksandsbyarna själva har fått skicka in texter 

som behandlar kyrkbåtarna och kyrkbåtsrodden utifrån den egna byns perspektiv. Detta 

material utgör ett intressant tidsdokument och har tagit plats i materialet till denna studie inte 

minst där det krävts belägg för olika årtal och händelser som är intressanta för att beskriva den 

nutida kyrkbåtsrodden i relation till tidigare skeenden. I något enstaka fall där jag berör 

aspekter av det historiska bruket av kyrkbåtar som tidigare forskning inte behandlat har jag 

använt mig av de frågelistsvar som ovan nämnts i avsnittet om forskningsläge. På 2010-talet 

och det nu inträdda 20-talet är det omöjligt att bortse från att människan i en viss utsträckning 

lever och verkar även i den digitala världen. Det mer traditionella fältarbetet har därför 

kompletterats med visst netnografiskt material.4 I studien tar jag i vissa diskussioner 

utgångspunkt i bild- och textmaterial och annat tryckt material såsom dagstidningsartiklar och 

programblad förekommer också. Jag ser det som en fördel att använda olika typer av material 

då det skänker en intertextualitet åt empirin som helhet. I en kulturanalys kan, som 

 

4 Netnografi = internet-etnografi. Det har inte bedrivits några netnografiska fältstudier i större 

utsträckning och de källor som används skiljer sig inte nämnvärt från övriga typer av tryckta källor varför 

ingen fördjupad metoddiskussion krävs. 
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etnologerna Billy Ehn och Orvar Löfgren påpekar ”nästan vad som helst användas som 

underlag för tolkningar och resonemang” (Ehn & Löfgren 2001:150). 

Vetenskapssyn och reflexivitet 

I forskarrollen är jag en del av att skapa och uppmärksamma det material som förmedlas 

genom detta arbete. Forskaren har ingen opartisk roll där materialet presenteras helt utan 

påverkan från denna. Detta gör sig särskilt tydligt då etnologiskt fältarbete har bedrivits där 

jag som subjekt är den som utfört intervjuer och observationer, vilket gör att jag i någon 

utsträckning har påverkat materialet. Även i de fall där upphovspersonen är en annan äger en 

process rum där jag låter materialet passera genom mitt eget tolkningsfilter. Jag bekänner mig 

utifrån dessa aspekter till en hermeneutisk vetenskapssyn utifrån vilken subjektiviteten 

tillskrivs även vetenskaparen och där strävan efter någon slags vetenskaplig objektivitet inte 

är en reell möjlighet eller ens något eftersträvansvärt. Beroende på forskningsfält kan 

forskaren ha olika förförståelse vilket påverkar hur material skapas, tolkas och presenteras. 

Min egen förförståelse är därför relevant att i grova drag redogöra för, detta för att ge läsaren 

en rimlig chans att få en inblick i de förutsättningar jag haft i skapandet och bearbetandet av 

materialet.  

Jag har i detta arbete ej gett mig in i ett för mig obekant fält. Jag är själv född och 

uppvuxen i en av orterna kring Siljan där kyrkbåtsrodden varit förekommande och jag har 

deltagit som åskådare vid flertalet tillfällen innan jag intresserade mig för detta som 

forskningsfält. Till saken hör också att jag har familjeförbindelser till kyrkbåtarnas 

byggnadstradition sedan denna återupptogs under 1900-talet. Detta gör att jag har en 

anknytning till fältet sedan innan vilket rimligtvis bör ha format min förförståelse. Det är 

därför av vikt med eftertänksamhet inför materialet och en förståelse för vikten av att kunna 

backa från fältet för att inta positionen av en utomstående. Etnologerna Magnus Bergquist och 

Birgitta Svensson menar att ”[e]tt sätt att göra detta är att pendla mellan närhet till materialet 

och en kritisk distans i analysen av det” (Bergquist & Svensson 1999:6). Det ska tilläggas att 

ovan nämnda familjeförbund har i stor utsträckning åsidosatts och jag har exempelvis sökt 

reda på merparten av mina informanter utan dessa. En närhet till sitt fält är emellertid inget 

som för etnologin är vare sig kontroversiellt eller nytt. Etnologen Birgitta Meurling gör en 

jämförelse mellan litteratur som konstart och etnologin och uppger att insikten om de 

personliga erfarenheternas inverkan på etnologisk forskning är ”sedan decennier etnologiskt 
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allmängods och att försöka genomskåda och hantera det habituella bagaget ingår i etnologens 

reflexiva hantverk” (Meurling 2015:25).  

Vissa av mina informanter, i synnerhet de som över en ganska lång tid på något sätt har 

varit engagerade i rodden, hyser i olika utsträckning bekantskap med mina anförvanter och 

mitt släktnamn är bekant för många i dessa kretsar. Detta gör att vi har kunnat tala på ett sätt 

som påverkats av deras kännedom om mina kopplingar till fältet. Detta gör också att det kan 

ha funnits en viss förväntan på mina förkunskaper vilket möjliggjort att vissa saker från 

informanternas sida inte alltid förklarats så grundligt som annars hade varit fallet. En annan 

bidragande faktor till min förförståelse är min kandidatuppsats där det historiska bruket av 

kyrkbåtsfärder studerades utifrån tidigare nämnda frågelistmaterial (Håll 2018). I och med 

detta arbete skapade jag mig en god insikt i nämnda tradition och även i forskningsläget samt 

i en del av det material som finns tillgängligt. Utifrån denna uppsats har jag skrivit ett par 

kortare populärvetenskapliga artiklar samt hållit i föredrag. De erfarenheter och den 

kunskapsbank jag skapat genom detta har påverkat min förförståelse och ingång till fältet då 

jag i mitt fältarbete har kunnat begripa referenser till kyrkbåtsrelaterad historia och kultur. 

Som jag ser det finns det både risker och möjligheter med att studera ett område som för mig 

redan är bekant men dessa risker och möjligheter är å andra sidan de omvända vid studier av 

ett okänt område. Som nämnts innan erkänner hermeneutiken forskarens roll som subjekt och 

det habituella bagage som Meurling nämner tål att omfamnas snarare än att ses som en 

belastning under förutsättningen att detta sker med en analytisk distans. 

Teori och begrepp 

Kulturarv 

I analysen som förekommer i denna studie betraktas bruket av kyrkbåtar på Siljan som ett 

kulturarv. Min förståelse av kulturarv som analytiskt verktyg har sin utgångspunkt i etnologen 

Owe Ronströms beskrivning:  

Kulturarv är bland mycket annat ett sätt att byta perspektiv på saker, förflytta dem från ett sammanhang till 

ett annat genom att framhäva avlägsenhet i tid och rum. Därigenom blir sakerna exempel på ett slags saker, 

som fanns någon annanstans, någon annan gång. Genom förflyttningen fästs vår uppmärksamhet på sakerna 

som representationer av ’förr’, medan själva förflyttningen, som pågår i nuet, hamnar i skymundan. 

(Ronström 2008:26) 

Med utgångspunkt i Ronströms resonemang kan man förstå den nutida kyrkbåtsrodden som 

en företeelse vilken har genomgått en förflyttning från bondesamhällets dagar till det 
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etablerade industrisamhällets samtid. Ronström skriver att förflyttningen är något som pågår i 

nuet, det är alltså i den stund kulturarvet framträder som förflyttningen sker. Jag ser i enlighet 

med Ronströms syn på kulturarv inte kyrkbåtsrodden enbart som en representation av en 

svunnen tid utan något som pågår i nuet och har en mening i relation till sin samtid. För att 

vidare förankra detta vänder jag mig till etnologen Lotten Gustafssons definition av kulturarv 

som ”ett resultat av förhandlingar, en social inrättning med en historia i sig” (Gustafsson 

2002:22). Det är alltså inte enbart kulturarvets ursprungliga form, det som ”fanns någon 

annanstans, någon annan gång” i förhållande till dess representation som är intressant utan så 

även den historia som kulturarvet som sådant besitter. Denna studie kommer därför inte 

enbart att kretsa kring kyrkbåtsrodden så som den ser ut 2019, utan nedslag i och jämförelser 

med bruket av kyrkbåtar under 1900- och 2000-talen förekommer. Det kommer emellertid 

inte att redogöras för ett evolutionistiskt präglat händelseförlopp som tar sin början i en 

bestämd datering och sedan leder fram till idag. 

För att vidare motivera förståelsen för kyrkbåtsrodden som ett kulturarv hänvisar jag till 

Barbara Kirshenblatt-Gimblett, professor i performance-studier, som menar att ”heritage is a 

mode of cultural production that gives the endangered or outmoded a second life as an 

exhibition of itself” (Kirshenblatt-Gimblett 2006:168, se även Kirshenblatt-Gimblett 

1998:149; Gustafsson 2002:142).5 I enlighet med denna syn kan man se det som att 

kyrkbåtsrodden har getts ett andra liv. I detta nya liv har det som tidigare varit ”endangered or 

outmoded” (hotat eller föråldrat) tillskrivits ett nytt värde som kulturarv i form av en 

utställning över, eller uppvisning av, sig självt. Det är inte bara det hotade eller föråldrade 

som visas upp som är intressant utan även det hotade/föråldrade i dess uppvisade form. 

Utmärkande för kulturarv är alltså den nya berättelsen om det förflutna. Ett kulturarv är något 

levande och dess utövande sker genom omsättning av dess utövare, något som innebär att det 

inte är en möjlighet att helt cementera ett visst kulturarv i en viss oförändrad form. Bevarande 

och förändring kan tyckas vara binära motsatser men är i kulturarvet två av varandra beroende 

komponenter. 

Revitalisering 

Ett begrepp som knyter an till kulturarvsbegreppet är revitalisering. I min analys använder jag 

mig av Lotten Gustafssons (med referens till Anders Salomonsson) definition av revitalisering 

 

5 Det engelska begreppet heritage översätts i de fall det förekommer till kulturarv.  
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som ”ett återupptagande av ett kulturelement som förlorat sin ursprungliga betydelse och nu 

tillskrivs en ny” (Gustafsson 2002:73). Revitaliseringen bör ses som en process snarare än ett 

tillstånd och processen måste ständigt upprätthållas för att det återupptagna kulturelementet 

ska upplevas som intressant. Begreppen kulturarv och revitalisering kan tyckas likna varandra 

men åtskiljs genom att det senare innebär ett praktiskt utövande av det förra, genom vilket 

kulturarvet upprätthålls.  

Performans 

Att kyrkbåtsrodden har revitaliserats innebär att den är något som sker i förkroppsligad form. 

Detta gör att i syfte att beskriva hur kulturarvet tar sig uttryck till formen kan den analyseras i 

form av en performans.6 Utifrån tidigare presenterade Gustafsson samt Meurling kan en 

performans förstås avseende ett framträdande eller en iscensättning i någon form som sker på 

en verklig eller symbolisk scen inför en publik där uppdelningen mellan aktörer och åskådare 

är central. Performansen är en form av kommunikation vilken sker när någon utträder ur det 

vanliga jaget och tillfälligt inträder i en annan roll. Kommunikationen sker med en förhöjd 

medvetenhet där den som inträder i denna roll tar på sig ett särskilt ansvar för hur 

kommunikationen sker och kan bedömas därefter. Bedömningen sker utifrån de sociala 

överenskommelser som, ofta i tysthet, uttalats för den specifika situationen vilket innebär en 

omvandling av normer från de vardagliga till sådana anpassade efter situationen (Gustafsson 

2002:24f; Meurling 2014:58, 2019:4). I sin studie av dans och musik bland jugoslaver i 

Stockholm talar Ronström om ett ”kommunikationsmodus som spänner över ett kontinuum 

från det verbala till det icke-verbala” (Ronström 1992:29). Liksom andra performanser 

kommuniceras kyrkbåtsrodden genom ett sådant spänningsfält mellan det verbala och det 

icke-verbala. Utifrån detta kan vi förstå det ansvarstagande som sker i och med att aktörerna 

utträder sitt vanliga jag. Det gör att de, när de sitter i kyrkbåten och framträder inför 

åskådarna, behöver uppträda på ett visst sätt för att förmedla det kulturarv som 

kyrkbåtsrodden utgör på ett sätt som faller i linje med de överenskommelser som finns mellan 

samtliga inblandade. Genom att performansen är ett tillfälligt framträdande kan den avgränsas 

av en början och ett slut. Performans som teoretisk verktygslåda hämtar många av sina 

 

6 I denna studie används den försvenskade varianten av begreppet sprungen ur det engelska begreppet 

performance.  
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begrepp och metaforer från scenkonstvärlden vilket gör det användbart för att studera formen 

för en kulturyttring.  

Nostalgi 

Etnologen Ulrika Wolf-Knuts har uppgett att ”[n]ostalgiskt tänkande innebär att man i minnet 

återkallar en tid som sedan länge är försvunnen och som i realiteten inte kan återupplevas” 

(Wolf-Knuts 1994:62). Begreppet nostalgi är inte ett begrepp med en otvetydig innebörd och 

det förekommer både i vardagliga och kulturanalytiska sammanhang. En som har 

uppmärksammat att begreppet kommer i olika skepnader är etnologen Helene Brembeck. Hon 

menar att mycket av kritiken går ut på att nostalgibegreppet kan leda till att komplexiteten i 

det förflutna försvinner och istället snedvrids, trivialiseras eller romantiseras. Vidare menar 

Brembeck att den kritiken bygger på en viss förståelse av begreppet där nostalgi ses som en 

manipulerbar representation, diskurs eller stämning. Jag kommer i enlighet med Brembeck 

istället att se på nostalgi som materialitet och affekt. Föremål, eller kroppar, med en viss 

historia kan vara laddade med en potential i form av nostalgi. En kropp ska i det här 

sammanhanget förstås som någon form av fysiskt sammanhängande materia och avser såväl 

döda som levande ting. Utifrån denna förståelse kan nostalgi ”användas för att beteckna ett 

affektivt tillstånd som särskilt rör det förflutna eller relationen förflutet-nutid-framtid och som 

kan uppstå i relationen mellan olika kroppar” (Brembeck 2015:4). Det nostalgiska tillståndet 

innebär ett tillbakablickande i en positiv mening. Det är emellertid väsentligt att komma ihåg 

att det för den skull inte behöver innebära en längtan att fysiskt befinna sig i det förflutna. Det 

finns inte nödvändigtvis en motsättning mellan nostalgi och en belåtenhet i övrigt med nutid 

och/eller framtid. Etnologen Ulla Centergran har påpekat att nostalgi emellertid kan innebära 

ett uttryck för att önska återupprätta det förflutna och föra in det i framtiden. Hon påminner 

också om att det handlar om just föreställningar om det förflutna och därmed också ett 

idealiserat förflutet (Centergran 1996:36). I de fall nostalgiska affekter kan kopplas samman 

med en önskan om att återupprätta något förflutet är det därmed de egenskaper som uppfattas 

som positiva som är föremål för återupprättande. Centergran menar vidare att man kan se det 

som att nostalgin ligger till grund för revitalisering (ibid). Idéhistorikern Karin Johannisson 

för ett resonemang som, i linje med Centergrans, går ut på att nostalgin inte bygger på 

neutrala hågkomster utan att man i nutiden har selektiva minnen av det förflutna och att det är 

just längtan efter detta som kännetecknar nostalgin. Johannisson pekar också på att nostalgi 

handlar om det självupplevda och därmed skiljer sig från att romantisera eller återskapa ett 
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förflutet man själv aldrig upplevt. Johannisson understryker att längtan är det som 

kännetecknar nostalgin oavsett vilken tolkning som läggs i begreppet i övrigt. I 

tillbakablickandet finns en längtan till något annat vilken också kan medföra ett blickande in i 

framtiden (Johannisson 2001:10, 135f). I en sådan förståelse för begreppet kan nostalgin 

medföra en produktivitet där man försöker att återuppnå de aspekter som är föremål för 

tillbakablickande och där detta förenas med ett blickande framåt. 

I den mening jag använder nostalgibegreppet handlar det alltså om relationen mellan 

människa och materialitet och de affekter som kan kopplas till denna materialitet och hur 

nostalgiska uttryck kan förstås i relation till kyrkbåtsrodden. Jag gör inget anspråk på att göra 

några psykologiska bedömningar av de utsagor och berättelser som finns i mitt material utan 

begreppet används som ett uttryck för affekter som uppstår mellan olika kroppar, just så som 

det beskrivs ovan med referens till Brembeck. Vidare tar jag också fasta på Johannissons 

resonemang om att nostalgin handlar om det självupplevda. Begreppet används inte när jag 

talar om det tillbakablickande som sker idag där bondesamhällets kyrkfärder är i blickfånget. 

När jag använder nostalgibegreppet handlar det om självupplevda minnen, kopplade till 

materialitet. 

Avgränsningar och definitioner 

Kyrkbåtar är inte unikt för Siljan, historiskt har de varit ett sätt att ta sig till och från kyrkan 

även på andra håll i Norden och likaså finns det ett idag existerande bruk av kyrkbåtar på 

andra håll. Den här studien avgränsar sig däremot till bruket av kyrkbåtar på Siljan. Ett sätt att 

motivera denna avgränsning är att kyrkbåtsrodden i just denna bygd har haft en stor 

genomslagskraft som kulturellt fenomen. Ur ett kulturarvsperspektiv är det intressant att ta 

hänsyn till hur det tar sig uttryck utifrån aspekter som turism, publiktillströmning, 

interaktionen mellan utövare och åskådare, idrott och kopplingen till lokal identitet. Därför 

har jag valt en studie fördjupad i ett område snarare än en bred sådan täckande fler områden. 

När jag talar om Siljansbygden avser jag de kommuner som omger sjön Siljan, det vill säga 

Leksand, Rättvik, Mora och i det här fallet även Orsa.7 I synnerhet avses de byar/orter som 

ligger i nära eller direkt anslutning till vattnet. Orsa ligger vid Orsasjön som inte är en del av 

Siljan utan betraktas som en separat sjö även om dessa två sjöar anslutes till varandra i norra 

 

7 Detta är alltså kommunindelningen så som den ser ut i dagsläget. Historiskt sett är de äldre socknarna 

intressanta eftersom dessa avgjort vilken kyrka invånarna i en viss by med kyrkbåtars hjälp färdats till och 

förekommer av denna anledning på vissa håll i studien. 
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delen av Siljan. En av deltävlingarna i Siljansrodden går av stapeln i Orsa och av läsarvänliga 

skäl omtalas därför hela området i denna studie som Siljansbygden. Ur ett tidsligt perspektiv 

är detta en samtidsstudie även om det förflutna kommer att vara centralt. Tyngdpunkten läggs 

dock inte vid det hur bruket av kyrkbåtar har sett ut historiskt utan hur det nutida förhåller sig 

till det förflutna. Ytterligare ett sätt att motivera den rumsliga avgränsningen som likväl berör 

den tidsliga är att det historiska bruket av kyrkbåtar på Siljan tidigare fått uppmärksamhet från 

etnologiskt håll, vilket redogjorts för under avsnittet om forskningsläge. Utifrån detta menar 

jag att det är rimligt att påbörja ett nytt kapitel i etnologins intresse för Siljans kyrkbåtar 

utifrån dess nutida förhållanden.  

Denna studie behandlar bruket av kyrkbåtar, det vill säga hur båtarna används och de 

syften de uppfyller kulturellt. Materialitet är en viktig del av detta men till skillnad från 

tidigare etnologer som studerat kyrkbåtarna, där tekniska beskrivningar utgjort en större del 

av den samtida ämnestraditionen, lämnar jag det byggnadstekniska och -historiska därhän och 

där materialiteten omtalas sker detta istället med fokus på dess roll i sin kulturella kontext. 

För den som är intresserad av byggnadsteknik och -historia hänvisar jag till de texter som 

nämns i forskningsöversikten. 

Kyrkbåt 

Då kyrkbåten i sin förkroppsligade form är central i denna studie ter det sig rimligt att 

någonstans försöka ringa in vad som egentligen är en kyrkbåt. Med en kyrkbåt avses i denna 

studie en typ av långsmal träbåt framförd med hjälp av åror som används eller har använts för 

kollektiva transporter till och från kyrkor vars placering vid vattendrag gjort denna 

transporttyp till den mest lämpliga, eller båtar som byggts i syfte att härma en äldre båttyp 

byggd för ovan nämnda användningsområde men som används eller använts för andra 

ändamål. 

Roddens former 

Denna studie utgår från ett kulturellt uttryck som går ut på att ro kyrkbåt, betrakta när en 

kyrkbåt ros eller att kommunicera kunskap om något av dessa. Uttrycket kommer i olika 

former varför det är lämpligt att redogöra för de mest centrala begreppen betecknande dessa. 

Begreppet kyrkbåtsrodd avser all form av rodd med kyrkbåt oavsett syfte. I de fall det talas 

om kyrkbåtssed eller kyrkbåtstradition eller variationer av dessa åsyftas bruket av kyrkbåtar i 
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allomfattande mening. Kapprodd eller tävlingsrodd är i sammanhanget synonyma begrepp 

och avser rodd med kyrkbåtar i tävlingssyfte, i synnerhet den som sker i organiserad form. 

När det talas om kyrkrodd avses den rodd i kyrkbåtar som har kyrkan som sitt mål oavhängigt 

om detta sker i nutid eller i en historisk kontext. Åsyftande detta förekommer även begreppet 

kyrkfärd.  

Disposition 

Uppsatsen är utöver detta inledande kapitel indelat i tre empiriska kapitel. I kapitel 2 

avhandlas kyrkrodden, det vill säga den rodd som tar plats till och från kyrkan i samband med 

gudstjänst. Detta kapitel tar avstamp i den observation jag utförde i samband med 

midsommargudstjänsten i Rättvik 2019 samt en samtalsintervju med en person som har 

erfarenhet av att delta i denna. Kapitel 3 behandlar kyrkbåtsrodden i tävlingsform, eller 

kapprodden som den allt som oftast omtalas. Här utgår jag framförallt från de observationer 

jag har utfört i samband med Siljansrodden 2019 och de samtalsintervjuer jag har genomfört 

utifrån detta tema. Kapitel 4 består av en diskussion om kyrkbåtarnas roll i övrigt samt olika 

berättelser om denna kulturyttrings status idag och i framtiden som har dykt upp i mitt 

material. I det femte och avslutande kapitlet förs en diskussion där studien knyts ihop och 

vidare allmänna reflektioner görs.   
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2. KYRKRODDEN 

I detta kapitel ska jag diskutera den rodd som under sommaren tar plats till och från kyrkan. I 

denna studie är det rodden till Rättviks kyrka, där ett antal båtar från olika håll ror in till 

kyrkan på midsommardagen och ett antal söndagar därtill, som får utgöra exempel för detta då 

denna varit föremål för mitt fältarbete. Det rör sig alltså om en sed som bygger på de 

kyrkfärder som tog plats på bondesamhällets Siljan till bland annat Rättviks kyrka från 

socknens byar. Seden upphörde som tidigare nämnts i stor utsträckning kring förra 

sekelskiftet men har sedan revitaliserats. Bland rubriker tyngda av krigsnyheter kan det i ett 

juninummer av Dala-Demokraten 1941 läsas ett reportage med ljusare tongångar. I detta 

berättas om den första kyrkbåten som på flera decennier byggts för bruk på Siljan samma år. 

När artikeln publiceras har båten nyligen invigts och för första gången rotts till kyrkan 

inväntad av tusentals åskådare och det är enligt artikeln ”37 år sedan man sist rodde till 

kyrkan i kyrkbåt” (Dala-Demokraten 1941-06-30). Det ska emellertid tilläggas att Rättvik 

inte är ensamt i sitt slag, i Leksand ros det också från ett antal byar in till kyrkan för 

midsommargudstjänst. Det ska också sägas att även om seden i stor utsträckning upphörde 

kring förra sekelskiftet gjordes på olika håll sporadiska försök att återuppliva seden under 

1900-talets tidiga decennier. Exempelvis blev 1918 års läsare av Dalpilen uppmärksammade 

på att en lärare tillsammans med ett trettiotal pojkar i Nusnäs renoverat en gammal kyrkbåt 

och att ”förra söndagen gledo som förr två kyrkbåtar från Nusnäs till Mora-strand” (Dalpilen 

1918-07-02). När jag uppmärksammar att seden alltså inte totalt dött ut utan sporadiskt 

förekommit även så pass tidigt under 1900-talet är det av vikt att kyrkbåtarna vid dessa 

tillfällen ej rotts av nödvändighet utan snarare av ett intresse för seder i det förflutna. 

Kyrkbåtarna har kring sekelskiftet 1900 spelat ut sin tidigare roll och när de efter att ha gjort 

så tas i bruk är det alltså inte en fråga om att seden fortlöper som tidigare. Den har istället 

laddats med nya värden och är därför att betrakta som en revitalisering. 

Nostalgiperspektivet är inte det mest framträdande i det här kapitlet men jag vill ändock 

påpeka dess betydelse för kyrkroddens revitalisering. Exempelvis kan vi i det senast citerade 

uttalandet förstå hur synen på ett ”förr” är centralt för att tidningen ska rapportera om 

kyrkbåtarna. Den omnämnda läraren som 1918 är med och renoverar en av de gamla 

kyrkbåtarna har troligtvis i ett tidigare skeende av sitt liv upplevt kyrkfärder från Nusnäs till 

Mora. Det är inte heller långsökt att tänka sig att det stod människor på stranden till Saxviken 

i Mora som såg när båtarna la till och där flera av dem också upplevt forna tiders kyrkfärder. I 

mötet med kyrkbåtarna som 1918 ros över Siljan uppstår nostalgiska affekter och i reportaget 
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manifesteras detta genom att blicka tillbaka på hur det förr brukade se ut på Siljan. Så var 

rimligtvis också fallet vid Rättviks kyrka 1941 när den nybyggda kyrkbåten närmade sig de 

tusentals människor som enligt ovan citerade reportage hade samlats på stranden. Här 

fungerar nostalgin som en utlösande faktor till att man väljer att revitalisera traditionen och på 

så vis ge nytt liv åt kulturarvet. Karin Johannisson har diskuterat hur nostalgi under 

modernitetens framväxt kunde fungera för att få struktur mitt i alla samhällsomdaningar. Hon 

exemplifierar med hembygdsrörelsen där man ”i strukturerade, tidsavgränsade zoner 

bejaka[de] bundenheten till det gamla” (Johannisson 2001:136). Det är ett resonemang som 

inte bara är lämpligt för att påvisa nostalgins produktiva effekter utan även för denna studies 

tema då kyrkbåtsrodden på Siljan i allra högsta grad går att knyta an till hembygdsrörelsen.  

Två snygga kyrkbåtar och en plastbåt 

På midsommardagen 22 juni 2019 beger jag mig till kyrkudden intill Rättviks kyrka och 

infinner mig mer än en halvtimme innan kyrkbåtarna väntas anlända. Det finns redan en del 

folk på plats och ganska snart börjar en ström av människor att ta sig till kyrkudden. En del 

bär folkdräkt8 (en del i rättviksdräkten men likväl andra dräkter) men många är vardagsklädda 

och jag hör olika språk talas vilket skulle kunna indikera en blandning av lokalbor och 

turister. På plats träffar jag en person engagerad i organiserandet av evenemanget och jag får 

utföra en kortare spontanintervju med henne. Enligt henne är det mest turister som besöker 

evenemanget och hon beskriver också området med sina kyrkstallar som ”ett väldigt pittoreskt 

område i största allmänhet”. Jag uppskattar åskådarantalet till några hundra som har kommit 

för att se de tre kyrkbåtarna som väntas anlända till Rättviks kyrka från byarna Stumsnäs och 

Vikarbyn samt från centrala Rättvik. När båtarna anländer noterar jag att i två av båtarna sitter 

spelmän med fiol och nyckelharpa i fören. Många av roddarna är folkdräktsklädda, men inte 

alla. I Stumsnäsbåten bär de flytväst vilken de flesta har tagit av sig vid ankomsten. Båtarna är 

prydda med björkris, i aktern vajar svenska flaggan och när båtarna närmar sig kyrkudden 

skyldrar de åror. Ett utmärkande inslag när båtarna närmar sig stranden är de många kameror, 

 

8 Folkdräkter återkommer som motiv på flera håll i studien. I studien används begreppet folkdräkt istället 

för andra motsvarande såsom bygdedräkt, hembygdsdräkt o.s.v. Med begreppet avses någon form av 

folkligt dräktskick som har sina rötter i eller hämtar sin inspiration från ”mer eller mindre lokalt 

särpräglade kläder, vilka användes av allmogen i det förindustriella samhället och som avvek från 

modedräkt eller borgerlig dräkt” (Centergran 1996:14). Det förekommer i denna studie även varianter 

som exempelvis dräktklädd, dräktskick eller enbart dräkt med vilket i sammanhanget avser detsamma 

som folkdräkt. För en vidare diskussion om begreppsanvändning hänvisas till den dräktspecialiserade 

etnologen Ulla Centergran (1996:13-16, 55-70). 
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separata eller tillhörande mobiltelefoner, som från stranden höjs i luften för att föreviga 

stunden och när roddarna går i land får de stundtals stanna för att posera för besökarnas 

kamerablixtar. Strax efter ankomsten samlas spelmännen från båtarna och tonerna ur Äppelbo 

gånglåt börjar strax ljuda varefter vi andra tågar upp till kyrkan. En del besökare ansluter inte 

till ledet utan stannar kvar utanför. Spelmännen stannar utanför kyrkporten och fortsätter spela 

medan vi andra går in för att ta plats. En av mina informanter, Karl, engagerar sig i rodden till 

kyrkan, ofta som styrman i en av båtarna.9 När jag träffar honom för ett samtal, vilket sker en 

tid innan jag utför min observation, delar han med sig av följande berättelse: 

Så istället för att bara komma så har jag ringt henne [styrmannen i en annan båt] och sagt ”Jag går ut och 

väntar på dig och så kommer vi tillsammans”. Och det finns bilder när vi kommer bredvid varandra, det är 

mycket mer spektakulärt, det står ju sjuhundra man på backen och tittar på det här. Så vi försöker åtminstone 

glida bredvid varandra, vi försöker göra hälsningen samtidigt och så glider vi in liksom långsamt så det är lite 

spektakel. Om man nu kör ut hela köret och båten och allting så kan man också anstränga sig och göra lite 

spektakel. Och det har gått bra, flera år har vi lyckats med det. Men ett år, när vi glider in såhär, så kommer 

det en plastbåt, en motorbåt framför oss långsamt. Det är en i bikini som solar på däcket och en annan 

försöker ta bild och han som kör båten, han nonchalant tittar lite åt alla håll och på andra sidan så står 

sjuhundra man med sina kameror och försöker ta en bild [skratt]. Och till slut tänkte jag ”Vi kommer krocka 

alltså”. För du vet, du kan ju inte styra undan den där, den är väldigt trögsvängd alltså, så jag funderade, 

alltså, ”Hur ska vi göra till slut?”. Jag skrek åt honom, men så småningom så kom han undan. Och sedan har 

jag fått en bild ifrån nån som var i backen där man ser mycket riktigt två snygga kyrkbåtar komma och 

framför dem en plastbåt [skratt]. 

Det är en tydlig uppdelning mellan åskådarna på stranden och dem som ror kyrkbåtarna. 

Båtarnas besättning uppför sig på ett visst sätt för att åskådarna på stranden ska få en viss 

upplevelse. Åskådarskaran vänder sina blickar mot sjön och aktiverar sina kameror för att 

betrakta och föreviga det som iscensätts framför dem. Uppdelningen mellan folksamlingen på 

stranden och roddarna gör att man kan betrakta aktiviteten som en performans, där det sker en 

iscensättning med en uppdelning mellan aktörer och åskådare. I det här fallet utgör den 

flerhundrahövdade skaran på stranden åskådarna, publiken. Siljans vatten utgör den 

symboliska scen där båtarnas besättning agerar på ett visst sätt i en viss situation, såsom 

aktörer. Aktörernas medvetenhet är förhöjd till följd av att de tar på sig ansvaret att bli 

bedömda av åskådarna (jfr Meurling 2014:58f). Roddarna är medvetna om att det kommer att 

stå hundratals människor på stranden varför min informant ser till att hans båtlag lierar sig 

med ett annat för att för åskådarnas skull ”anstränga sig och göra lite spektakel”. Då 

aktörerna, de som befinner sig i båtarna, är införstådda med att de uppför en form av 

skådespel behöver de förhålla sig till vissa skrivna och/eller oskrivna riktlinjer för att ge 

åskådarna en så bra upplevelse som möjligt. 

 

9 Min informant använder själv begreppet rorsman. 
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Man kan tala om att iscensättningen sker inom vissa ramar. Ramarna utgör en 

tolkningskontext, eller ett värdesystem, för hur iscensättningen ska uppfattas. 

Tolkningskontexten är gemensam för aktörer och åskådare och ramarna etableras så snart det 

finns en social överenskommelse om att det är något särskilt som inträffar och det är dessa 

ramar, tolkningskontexten, som ger en mening åt performansen. Metaforen ska inte läsas 

alltför bokstavligt då ramarna inte innebär att tolkningskontexten är statisk och oföränderlig. 

Inom tolkningskontexten finns alltid utrymme för omtolkningar (Gustafsson 2002:136ff; 

Ronström 1992:36). Utifrån ramarna vet aktörerna hur de ska förhålla sig så att de inte 

uppträder på ett sätt som skulle framstå som främmande utifrån de förväntningar som finns 

inom ramarna för den särskilda situationen. Den plastbåt som plötsligt dyker upp när 

kyrkbåtarna ror mot stranden är inte en del av detta värdesystem utan det är en utomstående 

aktör, ej medräknad som deltagare i framförandesituationen, som inträder scenen och därmed 

bryter upp ramarna. Kyrkrodden bygger på ett iscensättande av en ålderdomlig, lokal sed där 

både åskådare och aktörer för en stund kan drömma sig bort från det senmoderna och låta sig 

vaggas in i traditionens trygghet. Den motordrivna plastbåten med de fotograferande och 

bikinisolande passagerarna som inträder scenen utgör ett främmande element och är inte en 

del av de sociala förhandlingar som formulerat formen för hur kyrkrodden ska gå till. Då 

kyrkrodden ska knyta an till gamla tiders seder utgör plastbåten en nymodighet ovärdig den 

stämning åskådarna förväntar sig och som aktörerna gör sitt bästa för att upprätthålla. Man 

kan tala om att motorbåten utgör en anakronism, det vill säga en företeelse som epokmässigt 

är främmande för den föreställda tidslinjen (Gustafsson 2002:163). När en främmande aktör 

inträder på scenen med nymodigheter som motordrivna fordon, nutida klädesplagg och 

kameror är detta något främmande och för sceneriet ofrivilligt. 

Här blir gränsen mellan aktörer och åskådare än tydligare då det inte är konstigt om 

åskådarna bär samma attribut som för aktörerna inte hör hemma i framförandet. Min 

informant lyfter fram hur åskådarna står redo med sina kameror för att få en fin bild och vid 

min egen observation noterar jag hur en stor del av publiken fotograferar flitigt. De har själva 

också tagit sig till kyrkan med moderna färdmedel, troligtvis har många av dem färdats i bil 

och de flesta av dem bär kläder av ett nutida snitt utan hänsyn till vad en kyrkbesökare i 

bondesamhällets dagar hade haft på sig. Vi kan betrakta de moderna inslagen hos åskådarna 

sett utifrån förståelsen för kulturarv som ett resultat av sociala förhandlingar. I de sociala 

processer som lett fram till hur kyrkrodden tar sig uttryck idag har förhandlingarna tett sig 

som så att det är besättningen i båtarna som ska stå för presentationen av det historiska 
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kulturelementet, det är ute på sjön denna scen utspelar sig och ska återspegla äldre tiders 

seder. Performansperspektivet gör det tydligt att såsom i en teateruppsättning är det aktörerna 

som förväntas iträda vissa roller och inte åskådarna, något som samtliga deltagare är 

införstådda med som en del av de etablerade ramarna. 

”Dräktklädda och roddare har företräde” 

Ett motiv som återfinns i rodden och som går tillbaka på det historiska bruket är 

folkdräktsinslaget. I ett dokument riktat till roddare som jag får uppvisat för mig i samband 

med spontanintervjun vid kyrkudden står det att ”Dräktklädda och roddare har företräde. 

Gäster kan få följa med i mån av plats”. Även i intervjun med Karl framgår att merparten av 

roddarna bär folkdräkt, något jag får bekräftat under min observation. Förväntan att 

besättningen ska bära dräkt kan tolkas som en del av att man i så stor utsträckning som 

möjligt vill uppföra en scen ur det förflutna då det i Siljansbygdens bondesamhälle var en 

självklarhet att man bar den för socknen karaktäristiska dräkten till kyrkan.10 I mitt samtal 

med Karl pratar vi om dräktskick relaterat till kyrkbåtsrodden varpå han lyfter fram att det 

framförallt uppmuntras att bära någon form av folkdräkt och att det viktigaste inte är att 

dräkten är tillhörande den aktuella socknen. Vidare förklarar han att även folk som kommer 

utan dräkt är välkomna i båten i mån av plats, även om dräkt premieras. 

K: […] sålänge det finns plats och någon inte har dräkt, och jag vet inte om det är sådana från Stockholm 

kanske [skratt], så får de komma in [i båten]. Just för att man ska entusiasmera dem såklart. 

J: Men om jag skulle komma i min sollerödräkt skulle jag… 

K: Ja, ja, ja! Alltså, dräkt är dräkt va’, vi gör ingen skillnad på det, såklart. Nej, det är mest att det är lite 

folklore att man kommer i dräkt på något sätt. 

Inte heller i det dokument som visas upp för mig i samband med min observation uppmuntras 

det att specifikt bära rättviksdräkt utan endast att dräktklädda har företräde. Folkdräkten har 

idag ingen plats i det vardagliga livet utan bärs vid vissa tillfällen av vissa personer. Det går 

utifrån dagens förutsättningar rimligtvis inte att framföra önskemål om att alla deltagande ska 

ansluta sig till ett specifikt lokalt dräktskick utan snarare blir den mer allmänna kategorin 

folkdräkt idag en representation för det forna och mer platsspecifikt homogena dräktskicket. 

Dräktskicket i Siljansbygden har dokumenterat gamla anor, något som lyfts fram även i 

sentida forskning (Centergran 1996:263). I flera av mina intervjuer talas det om folkdräkter 

 

10 Som nämnt är även flera bland åskådarna är dräktklädda, något som inte nödvändigtvis har med 

kyrkbåtarnas närvaro att göra utan snarare är kopplat till högtiden. Även jag gjorde valet att iklä mig min 

sollerödräkt i samband med observationen. 
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(även i samband med tävlingsrodden, mer om detta i nästa kapitel), genom att betrakta 

Wilhelm Marstrands oljemålning (se s. 29) ser man att alla bär leksandsdräkten och under min 

observation vid Rättviks kyrka ser jag att flertalet av roddarna bär dräkt. Flera källor indikerar 

att dräktbärandet är något som har hört ihop och fortfarande förväntas höra ihop med de 

lokala traditionerna kopplade till kyrkbåtsrodd och även om det inte ställs ett krav på att 

dräkten ska tillhöra den aktuella socknen blir idén om folkdräkten en markör kopplad till lokal 

identitet. När Karl med glimten i ögat skämtar om att den som inte bär dräkt kanske kommer 

från Stockholm uppstår en positionering kopplad till det lokala där det finns en gemenskap 

som kopplas till detta. Vidare går det att på Rättviks turistförenings webbsida att läsa följande: 

Ett populärt inslag i sommarbilden från Rättvik, har i många år varit turerna med kyrkbåt till och från 

Rättviks kyrka, varje söndag. Traditionen har hållits vid liv och är mycket uppskattad av såväl turisterna som 

av Rättvikarna själva. Det är Rättviks Turistförening [som] organiserar och det är olika byalag [som] ansvarar 

för rodden till kyrkan på söndagar.11 

Läser man den ovan citerade texten från Rättviks turistförening återfinns också denna 

uppdelning mellan ”rättvikare och turister”. Turisterna är de som kommer utifrån och gärna 

bjuds in till att ta del av de lokala sederna men det finns en outtalad överenskommelse om att 

det krävs mer än turistande för att kunna bli en del av den lokala gemenskapen. Man kan 

också se den ironiska vinkningen från min informant som en anspelning på den klassiska 

dikotomin stad-landsbygd. Folkdräkten har i Sverige sitt ursprung i olika delar av 

landsbygden och kan tillsammans med kyrkbåten, även den en landsbygdsföreteelse, i så fall 

utgöra en symbol för denna. Stockholmaren med sina ”vanliga kläder” står istället i kontrast 

till detta och kommer endast till landsbygden för en stund för att ta del av dess pittoreska 

företeelser för att sedan åka hem till storstadslivet. Här är det av vikt att inflika att folkdräkten 

i dess nutida användningsområde inte är begränsad till landsbygdsmiljö (Centergran 1996: 

passim). Det jag vill framhålla är att den ändock kan göras till en symbol för denna när den 

sätts in i en kontext som anspelar på det förindustriella och icke-urbana och där lokal identitet 

är framträdande. Såväl uppdelningen mellan lokalbor och turister som folkdräktens närvaro 

utgör en del av de ramar som diskuterades i föregående avsnitt. Inom ramarna ryms också 

andra inslag som fungerar för att uppbringa en viss stämning. Exempelvis är båtarna klädda 

med björkris, svenska flaggan vajar bakom styrmannen i aktern och i ett par båtar sitter 

spelmän med fiol och nyckelharpa. Samtliga dessa inslag kan inte härledas till den historiska 

seden utan länkas snarare till fest och högtid i senare tider men de ryms ändå inom ramarna 

 

11 https://www.rattvikturism.se/kyrkbatsrodd/ [hämtad 2019-05-03]. 

https://www.rattvikturism.se/kyrkbatsrodd/


27 

 

för den sociala ordningen och görs således till en del av seden idag. När man talar om 

anakronismer i performansen kan man även tala om frivilliga sådana, vilka har passerat de 

sociala förhandlingarna för vad som ryms inom ramarna för kyrkrodden som kulturarv (jfr 

Gustafsson 2002:163). De ovan nämnda symbolerna bildar tillsammans en idé om folkliga 

traditioner vilka går tillbaka på en gemensam historia och även om vissa inslag är av mer 

sentida karaktär kan de därför rymmas inom ramarna för iscensättningen som frivilliga 

anakronismer. Det finns i åtminstone en uppteckning i Nordiska museets arkiv uppgifter om 

att spelmän i bondesamhällets kyrkfärder på Siljan ska ha ackompanjerat båtarna vid 

högtidliga tillfällen (EU6794). Om båtar ”pyntad[e] med gröna grenar” vittnar H.C. Andersen 

från dennes vistelse i Leksand på 1840-talet (Andersen 1851/1944:100). Dessa inslag kan 

därför inte identifieras som anakronismer. Att svenska flaggan längre bak i tiden skulle ha 

prytt båtarna kan emellertid avvisas då svenska flaggan som en symbol använd av 

allmänheten är ett mer sentida fenomen och således inte förekom bland den till kyrkan 

farande allmogen (se t.ex. Hall 2000:279; von Konow 1986:18ff). Detta inslag är således att 

betrakta som en frivillig anakronism, något nytillkommet som adopterats i sedens ramverk 

och blivit ett inslag som inte ifrågasätts.  

Andra inslag som också kan betraktas som frivilliga anakronismer har införlivats i 

kyrkbåtsfärderna i syfte att underlätta eller i säkerhetssyfte. Jag har ovan vittnat om hur 

besättningen i en av båtarna bar flytvästar som togs av när de närmade sig land, något som 

också Karl berättar om. Han uppger att om besättningen i hans båt bär dräkt har de inte 

flytvästar men om de är ute med båten och är civilklädda så är det flytväst som gäller. Karl 

påpekar själv också anakronismen i flytvästarna när han säger att ”[d]et finns ingen annan väg 

att gå, men det har ju vart lite si och så med det, eftersom det fanns ju inga flytvästar förut i 

båten”. Idag finns däremot möjligheten att prioritera säkerheten. Han berättar också att när de 

ror till kyrkan dräktklädda så ringer han räddningstjänsten och berättar att de åker ut på sjön i 

dräkt. Då vet räddningstjänsten att besättningen inte har flytväst och behöver vara i jourläge 

ifall något skulle hända. Karl berättar vidare om en brandchef som hoppade i en simbassäng 

iklädd sin mormors dräkt i syfte att testa hur länge det gick att hålla sig flytande. Av testet 

framgick att det efter en stund inte längre gick att simma utan att brandchefen tyngdes ner av 

dräkten. Det gick däremot att hålla sig fortsatt flytande med hjälp av en eller två åror i vattnet. 

Kyrkbåtsfärderna i bondesamhällets dagar hade kyrkan och gudstjänsten som sitt givna 

mål och det blir därför naturligt att i denna diskussion om tolkningskontext ställa sig frågan 

vilken roll gudstjänsten spelar idag både för dem som ror till kyrkan och dem som står på 
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stranden och ser på när kyrkbåtarna anländer. Karl berättar för mig att det är flera som följer 

med och ror båten men som inte vill följa med in i kyrkan utan istället sitter utanför bland 

kyrkstallarna och väntar på att det ska bli dags att ro tillbaka. Han uppger också att det är flera 

bland åskådarna som kommer dit endast för att se båtarna och jag noterar i samband med min 

observation att det är glesare på stranden efter gudstjänsten än innan. När jag är på plats vid 

Rättviks kyrka väljer jag att följa med in på gudstjänsten, dels av respekt för arrangörerna och 

dels för att få en helhetsupplevelse av arrangemanget. Väl inne på den fullsatta gudstjänsten 

finns spår av kyrkbåtarna även där då roddarna i predikan tackas för att de håller traditionen 

vid liv och i agendan, som delas ut i tryckt form, står att läsa ”När kyrkbåtarna lagt ut från 

bryggan, efter gudstjänsten, sjunger församlingen Sv. PS. 297, ’Härlig är jorden’”. När vi 

träder ut ur kyrkan efter gudstjänsten står kyrkokören mycket riktigt i krönet av backen vid 

kyrkudden och sjunger samtidigt som båtarna rors ut varefter församlingen också stämmer in i 

nämnda psalm.12 Även om alla inte väljer att ta del av det kyrkliga och detta för alla inte är 

det centrala i midsommardagens tillställning bidrar dessa sakrala inslag till iscensättningens 

inramning. 

  

 

12 Gudstjänsten kan i sig betraktas som en performans, vilket jag inte går närmare in på det här då det 

faller utanför studiens syfte. Gudstjänsten markerar också ett slags scenbyte i performansen där andra 

människor inträder rollen av aktörer och de som tidigare varit aktörer nu blir åskådare då roddarna sätter 

sig i kyrkbänkarna. 
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”Kyrkbåten nalkades: Det var en obeskrivlig anblick” 

 

Kirkefærd i Dalarne i Sverige. Til Leksands sognekirke i Dalarne kommer folket i deres store 

kirkebåde over Siljansøen om søndagen til gudstjeneste. Marstrand, Wilhelm 1853. 

 

Omständigheten i att det finns en publik till kyrkrodden och att denna därmed går att betrakta 

som en performans är till viss del en anakronism, ett element främmande för den 

representerade historiska seden men förekommande i revitaliseringen av denna. När man 

historiskt sett rodde till kyrkan gjorde man det inte som en del av en uppvisning utan för att 

kyrkbåtarna var det bäst lämpade färdmedlet för ändamålet. Jag vill ändå framhäva att 

publikens tillströmning idag endast till viss del är en anakronism, detta då det även i tidigare 

skeden har funnits människor som rest till Siljansbygden för att beskåda kyrkbåtarna. Ett 

exempel är den danske konstnären Wilhelm Marstrand som 1853 målade oljemålningen 

Kirkefærd i Dalarne i Sverige. Til Leksands sognekirke i Dalarne kommer folket i deres store 

kirkebåde over Siljansøen om søndagen til gudstjeneste. Ett annat exempel är Artur Hazelius 

och dennes skildring av kyrkbåtarna i sin dagbok (se vidare diskussion nedan). 

Överhuvudtaget under 1800-talet och de rådande nationalromantiska strömningarna blev 

Siljansbygden föremål för turister då trakten ansågs väl bevarad från den begynnande 

industrialismens samhällsomdaningar. En av attraktionerna var då de mängder av kyrkbåtar 

som anlände till stränderna vid Siljans kyrkor (Rosander 1986:13-22). Att turismen i Sverige 



30 

 

breder ut sig under 1800-talet och att Dalarna då blir ett populärt turistmål gör det till ett 

rimligt antagande att det framförallt är under den senare delen av kyrkbåtsfärdernas skede 

som man kan tala om en aktör/publik-situation i någon större omfattning. Detta gör att det inte 

är ett fenomen som helt kan tillskrivas den revitaliserade seden. Istället för fotografera 

kyrkbåtarnas ankomst kunde 1800-talets åskådare på det sätt som deras samtida kontext 

möjliggjorde upprätthålla en gräns mellan aktörerna i båtarna på sjön och åskådarna på 

stranden. Wilhelm Marstrand hade ingen kamera men hade istället konstnärliga kunskaper 

inom ramen för mer eller mindre romantiska allmogeskildringar och kunde genom detta 

medium levandegöra synen av kyrkbåtarna med dess dräktklädda besättning.13 Genom att ta 

detta sistnämnda i beaktande kan vi också förstå hur lokalbornas framträdande i sina dräkter i 

relation till dåtidens turister, som de flesta troligen var klädda i någon form av borgerligt 

mode, upprätthöll en tydlig gräns mellan aktörer och åskådare på samma sätt som dagens 

kyrkbåtsfarare uppmuntras till att bära dräkt medan åskådarna i större utsträckning bär dagens 

vardagskläder. Vidare vet vi att Marstrands resor till Leksand hade föregåtts av den danske 

författaren H.C. Andersen som betagen av Siljans kyrkbåtar rentav uppmanade danska 

konstnärer att åka upp till Dalarna för att hämta motivbilder och Andersen hade själv blivit 

inspirerad av den svenska författaren Fredrika Bremer. Konstvetaren Eva-Lena Bengtsson har 

i sin avhandling ägnat några sidor åt målningen från Leksand, vilken hon omnämner som 

Marstrands magnum opus, och menar att föreställningar om det pittoreska och exotiska 

lockade danskar till Dalarna vid denna tid (Bengtsson 2000:231). 

Vi ska för en stund stanna vid Marstrands målning. När jag tidigt i processen av denna 

studie åkte till Leksand för att besöka det lokalhistoriska arkivet samt träffa en av mina 

informanter promenerade jag runt en stund i Leksand:  

Jag gick sedan upp till kyrkogården och in i kyrkan. En av de första saker som mötte mig var en kopia av 

dansken Marstrands målning från 1853 som föreställer hundratals besökare som anländer i kyrkbåtar till 

stranden nedanför Leksands kyrka. Att målningen sitter inne i kyrkan och välkomnar besökarna skapar en 

kontinuitet mellan den tid då kyrkbåtarna var i bruk som transportmedel till gudstjänsten och dagens 

kyrkobesökare. (Utdrag ur fältdagbok 2018-10-16) 

Förutom kopian i Leksands kyrka är det är en målning som är återkommande i exempelvis 

litteratur rörande kyrkbåtar och Siljansbygdens lokalhistoria (Erixon 1935:34; Eskeröd 

1973:8; Rosander 1986:14), Leksands kyrkbåtsroddares jubileumsskrift (Björklöf 1986:2) och 

 

13 Även om jag beskriver Marstrands måleri som mer eller mindre romantiskt vill jag för att undvika 

missförstånd vara tydlig med att skildringen som sådan inte är romantiserande i termer av överdrift. 

Motivet visar en sanningsenlig bild över hur det för tiden kunde se ut vid stranden nedanför Leksands 

kyrka och romantiken syftar i sammanhanget snarare till en idémässig benämning. 
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rapporten från Mötesplats Leksand (Storén 2000:22). Jag har i min privata ägo ett vykort på 

vilket målningen tryckts som motiv, och ett vykort kommer sällan ensamt. Det är också 

intressant att notera att målningen nyligen varit aktuell i Sverige då den ställdes ut på 

Nationalmuseums utställning Dansk guldålder, vilken av en slump tidsligt sammanföll med 

denna studie och jag fick möjlighet att personligen betrakta originalmålningen. Att 

Marstrands målning har satt fortsatt spår långt efter dess uppförande kan exemplifieras av ett 

annat vykort jag har kommit över. Detta utgörs av ett fotografi på vilket ett stort antal 

kyrkbåtar skildras där de, liksom i Marstrands målning, är på väg mot eller uppdragna på 

stranden. I förgrunden står en grupp spelmän och merparten av människorna på bilden bär 

folkdräkt. I nedre högra hörnet står: ”Tällberg Forum. How on earth can we live together?”. I 

Roddens hus kan man se ytterligare två fotografier från samma tillfälle med texten ”Vid 

invigningen av Tällbergs Forum 2006 gjordes ett försök att återskapa Marstrands tavla. 

Till Siljans strand anlände 20 kyrkbåtar i kväll[s]solen med sockenklädda roddare i en 

magisk ceremoni […]”. Etnologen Orvar Löfgren diskuterar i en av sina böcker hur olika 

former av bildspråk, såsom vykort och turistbroschyrer, förstärker föreställningar om 

turistmål:  

[…] once scenery has been institutionalized through various media it becomes frozen and taken out of time. 

An element of mise-en-scène becomes necessary to make it stay that way, as local life changes. Here as in 

many other situations we observe the power of representation, as the norm of authenticity that reality will 

have to try to live up to. (Löfgren 1999:82) 

Det går såklart inte att svara för hur stor andel av dagens ”kyrkbåtsturister” som har sett 

Marstrands målning i någon form eller nytolkning. Det går emellertid att konstatera att den är 

en återkommande referens i kyrkbåtssammanhang och genom att vara så säkerligen i ett eller 

flera led influerat andra visuella representationer av kyrkbåtsrodd. Jag har exempelvis sett 

flertalet andra vykort eller andra visuella representationer med motiv av kyrkbåtar där de 

framställs på ett visst sätt: roddarna har ofta folkdräkter på sig, vattnet är stilla och solen 

skiner. De representeras på ett fotogeniskt och pittoreskt vis och när kyrkbåtarna representeras 

på ett visst sätt befästs också en viss bild av den kulturella företeelsen. Den befästa bilden 

antas utgöra det autentiska och verkligheten har som uppgift att leva upp till denna 

föreställning. Löfgren hänvisar till den hermeneutiska cirkeln vilken innebär att erfarenhet 

leder till uttryck och uttryck leder till erfarenhet. När vi upplever saker gör vi det mot en 

bakgrund av redan förskaffade erfarenheter samtidigt som vi erhåller nya erfarenheter vilka 

leder till nya uttryck (Löfgren 1999:95). Vår erfarenhet av hur kyrkbåtar som kulturell 
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företeelse framställs leder till hur vi uttrycker denna och hur vi uttrycker denna leder till hur 

vi fortsätter att framställa den och så vidare.  

Det jag vill sätta fingret på ovan är hur tidigare representationer av kyrkbåtar kan ge 

upphov till föreställningar om hur iscensättningen av kyrkbåtar förväntas se ut. Dessa 

föreställningar handlar inte enbart om själva seendet utan även om hur jaget kommer att 

reagera vid åsynen (jfr Löfgren 1999:21). För att finna exempel på detta behöver vi inte 

stanna vid visuella framställningar, vi kan exempelvis se till Artur Hazelius målande och 

tidstypiskt nationalromantiska beskrivning av åsynen av båtarna 1857:  

Kyrkbåten nalkades: Det var en obeskrivlig anblick, en sådan, som kanske intet ställe, –  icke i Sverige och ej 

heller utom detsamma – torde ha något motstycke till. Den som ej sett en sådan båt, vet ännu ej hvad folklif i 

Dalarna vill säga. Karlar och quinnor i sina helgdagsdräkter, som ej utan det största välbehag kunna ses af 

något fosterländskt sinne, de förra med kraftiga årtag jagande den väldiga båten, de senare å ömse sidor 

kantande relingarna, samt gubben i aktern med sin styråra, alltsammans i förening med den stilla fridfulla 

Söndagsmorgonen, den lugna floden och de leende stränderna gjorde ett outplånligt intryck. (Artur Hazelius 

citerad i Eskeröd 1973:7f) 

Denna är likt Marstrands målning en upprepat återgiven skildring av 1800-talets kyrkbåtar 

och citeras eller refereras till i exempelvis tidigare nämnd litteratur (Erixon 1935:36; Eskeröd 

1973:7f), Leksands kyrkbåtsroddares jubileumsskrift (Aronsson 1986:12) och rapporten från 

Mötesplats Leksand (Storén 2000:23). Att Hazelius skildring upprepat återges långt efter hans 

död gör att den beskrivning han återger, likt visuella skildringar, bidrar till att befästa bilden 

av upplevelsen av kyrkbåtar in i våra dagar. Ett exempel på hur arvet från 1800-talets 

romantik har levt kvar i senare tider gör sig synligt i en vers författad av Rune Lindström 

1960: 

Väl må det synas för mången  

att en kyrkbåt är överflödig  

i traktorernas osande dagar 

och motorernas kosmiska dön.  

Men vår båt är förmer än en farkost,  

förmer än ett tävlingsredskap:  

vår båt är ett smycke, vi bär det 

med glädje och fest över sjön. 

Versen finns återgiven bland annat i ett programblad från Stora Siljansrodden 1986 och på 

Brudpiga RK:s webbsida.14 Utifrån Lindströms skildring kan vi utläsa att kyrkbåten efter 

industrialiseringens samhällsomvandling har tjänat ut sin roll, att den inte längre uppfyller ett 

praktiskt syfte. Kyrkbåten är emellertid inte bara till för att frakta människor över vattnet och 

 

14 https://idrottonline.se/BrudpigaRK-Rodd/Kyrkbatsrodd/Kyrkbatsdikt [hämtad 2020-01-27]. Dikten 

finns citerad i sin helhet i rapporten från Mötesplats Leksand där det framkommer att dikten är författad 

av Lindström 1960 (Storén 2000:31f). Dikten kan också läsas i sin helhet i en bilaga till denna studie. 

https://idrottonline.se/BrudpigaRK-Rodd/Kyrkbatsrodd/Kyrkbatsdikt
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även fast bruket av kyrkbåtar har återupplivats i tävlingsform är båtarna inte endast redskap i 

tävlandets syfte. För Lindström finns det ett annat värde i kyrkbåten, förknippat med estetisk 

skönhet och festligheter. Lindströms diktande behöver ses i ljuset av revitaliseringen, i vilken 

det sker en förskjutning som möjliggör att kyrkbåten inte enbart utgör en farkost. Det fanns 

säkerligen glädjefyllda stunder i kyrkbåten även i bondesamhällets dagar, om vädret tillät, 

men det var knappast det allomfattande tillståndet. Exempelvis finns beskrivet av Sölve 

Nettelbladt hur solleröborna under 1700-talet kämpade för att frigöra sig från Mora socken 

och istället få en egen kyrka på ön och bilda egen församling.15 Den bakomliggande orsaken 

var de besvärliga båtfärderna från Sollerön till Mora som var direkt livsfarliga vid hårt väder. 

Trots vittnesmål från solleröbor om kyrkfärder som innebar dödsfall i form av 

drunkningsolyckor kunde de bli straffbelagda vid uteblivna kyrkobesök (Nettelbladt 

1938:165f). Olyckor, ibland med dödlig utgång, var överlag en överhängande risk med 

båtfärderna (Erixon 1935:52; Eskeröd 1973:149). Kyrkbåten var historiskt ett färdmedel som i 

huvudsak inte var förknippat med glädje och fest och kyrkbåten var bevisligen utbytbar när 

andra möjligheter uppenbarade sig. När Lindström författar dikten har båttypen i samband 

med dess revitaliseringsprocess laddats med nya värden. Den är inte längre förknippad med 

tvånget att ta sig till kyrkan och rädsla för förluster av människoliv. Genom att 

kyrkbåtsrodden har revitaliserats och numera utgör ett kulturarv sker en förflyttning i och med 

utövandet av kulturarvet. Denna förflyttning gör att vi tillåts bortse från vissa aspekter av den 

ursprungliga kulturyttringen. När Rune Lindström skrev de ovan citerade raderna behövde 

han inte tänka på kyrkbåtsfärden som en potentiell livsfara eller som ett tvång. Genom 

förflyttningen av kulturyttringen i tid och rum tilläts han att lämna dess avigsidor i det 

förgångna och istället beskriva den som ett smycke förknippat med glädje och fest. 

Kirshenblatt-Gimblett (1998:149, 2006:168) beskriver det som att kulturella företeelser kan få 

ett andra liv som kulturarv om de förlorat sin tidigare ekonomiska eller kulturella betydelse. 

Den ursprungliga betydelsen finns inte längre där att fylla varför man för att kunna 

upprätthålla en kulturyttring ger den nya betydelser. När kulturyttringen ges ett andra liv ges 

möjligheten att bota det som tog död på den i det första. Vi kan därför välja att se på 

kyrkbåten som ett smycke, ett polerat sådant, som bärs ”med glädje och fest över sjön” i dess 

nya liv. Om vi går tillbaka till 1800-talets romantiska skildringar av kyrkbåtarna, där dessa 

upplevdes i dess ursprungliga syfte, är det av vikt att skildringarnas upphovspersoner kom 

 

15 Efter flertalet försök lyckades man och Sollerön kunde bilda en egen socken 1775. 
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utifrån, från en helt annan kontext än dem som skulle utgöra motivet för skildringarna. 

Etnologen Anders Salomonsson har pekat på att den grupp ”nitiska folklivsdokumentatörer”, i 

vilken bland annat Artur Hazelius ingår, som var verksamma i den 

romantiska/nationalromantiska eran hade sitt fokus inställt på bondekulturen men själva var 

”akademiker, konstnärer, författare och andra intellektuella som hade fjärmat sig långt från 

den verklighet de dokumenterade eller skildrade” (Salomonsson 1999:16). För dem var det 

inte fråga om en revitalisering då kulturyttringen i dess gamla form fortfarande var högst 

närvarande i sin samhälleliga kontext. Men genom att de kom utifrån i syfte att dokumentera 

ett för dem främmande kulturellt element kunde de upprätta samma distans som möjliggörs 

för oss som tar del av den revitaliserade seden. Folklivsdokumentatörerna kunde då ägna sig 

åt företrädelsevis romantiska skildringar där kyrkbåtarna med dess dräktklädda roddare och 

passagerare gestaltas som en färggrann fägring i en tid som dess skildrare i övrigt uppfattade 

som förstörd av industrialiseringens framfart. I revitaliseringens tidsålder kan dessa 

skildringar reproduceras och vidareutvecklas för att accentuera vissa delar av kulturarvet, 

anpassade efter den samtida kontexten. 

Med åran som ledstång 

I ovanstående diskussion kan vi förstå att även om kyrkbåtsrodden ursprungligen inte utgjort 

situationer bestående av en uppdelning mellan aktörer och åskådare kan man tala om 

kyrkbåtsrodden som en performans redan under 1800-talet då sådana situationer uppstår. Vi 

kan också förstå hur det som kommuniceras genom performansen dels lever kvar sedan dess 

och dels har genomgått förändringar. I sin grundläggande form kan vi tala om samma 

kulturyttring, att ro till och från kyrkan. Något som har förändrats är vilka värden som 

kulturyttringen är laddad med. I sin ursprungliga form var dess roll att byborna skulle ta sig 

till och från kyrkan för gudstjänsten, en roll som alltså bestod när turister och 

folklivsdokumentatörer under 1800-talet utgjorde åskådarna. I dess revitaliserade form har 

dess värden omvandlats och det som kommuniceras är idag istället andra värden i form av 

kulturhistoria och turism, även om de sakrala inslagen fortfarande är närvarande. 

Performansperspektivet har i detta kapitel visat hur kommunikationen bygger på den förhöjda 

medvetenheten om vad som förväntas av deltagarna i iscensättningen av kulturarvet. Genom 

att beskriva inom vilka ramar iscensättningen sker kan vi förstå det som kommuniceras. Vi 

kan också förstå att ramarna är sköra i de fall någon bryter mot de normer som formulerats 

inom dessa. 
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I kapitlet har kyrkrodden diskuterats både utifrån att vara ett turistfenomen och något som 

kan verka för identitetsskapande i en lokal gemenskap. Sociologen Bella Dicks menar att 

”[h]eritage […] can be seen both as the mobilization of identity for the tourist gaze and as the 

provision of a public platform for local memorialism” (Dicks 2004:30). När kulturarv 

exponeras erbjuds dels en representation av detta riktat till besökaren eller turisten men 

representationen riktar sig också till den vars identitet kan kopplas till kulturarvet. Det 

iscensatta kulturarvet är således inte enbart en representation för bildning av utomstående, det 

är även ett sätt för kulturarvets representanter, dem som är en del av sedens utförande, att 

reproducera den lokala identiteten. Dicks pekar vidare, med referens till Dean MacCannell, på 

modernitetens roll i upprätthållandet av kulturarv. Med moderniteten medföljer en skuld och 

ånger över de förindustriella företeelser som av moderniteten transformerats eller förstörts, 

något som skapar ett behov att bevara det som bevaras kan eller återskapa det som gått 

förlorat (Dicks 2004:31). Här ser vi en tydlig skillnad från när Wilhelm Marstrand på 1850-

talet besökte Leksand och utförde sin oljemålning. När han gjorde så fanns visserligen redan 

en påbörjad rörelse där man sökte att bevara kunskapen och idén om det gamla 

bondesamhället innan det fick lämna plats åt industrialiseringens framfart (se t.ex. Ehn & 

Löfgren 1996:17ff). De som framförde kyrkbåtarna till kyrkan gjorde det emellertid just för 

att ta sig till kyrkan, likt deras förfäder och -mödrar gjort i hundratals år. När jag under 

sommaren 2019 besöker midsommargudstjänsten för att se kyrkbåtarna anlända har roddarna 

många andra valmöjligheter för transport. Att ändå välja att organisera sig i båtlag gör att 

besökare/turister delges en representation av lokala seder samtidigt som den egna lokala 

identiteten får ett utrymme att verka i. Behovet av detta, både från turisternas och utövarnas 

sida, kan förstås genom resonemanget kring modernitet ovan. I detta behov finns den för 

kulturarvet väsentliga relationen dåtid-nutid vars förståelse utifrån modernitetsbegreppet kan 

kompletteras med ledstångsteorin. Denna går ut på att man återupprättar ett band till det 

förflutna i sammanhang där människor upplever samhällsförändringar och att banden med det 

förflutna brutits. Genom det kulturarv som upprätthålls genom revitalisering av gamla seder 

upprättas en symbolisk ledstång att hålla i så att världen upplevs kontinuerlig och att det 

fortfarande finns ett samband med gångna tider. Historia anses vara av vikt både för den 

individuella förståelsen och den kollektiva identiteten vilket kan göra den symboliska 

ledstången till en trygghetsfaktor som kompenserar förluster (Ronström 2008:268). Man kan 

säga att när roddaren idag sätter sig i båten för att ro till kyrkan håller denne inte bara i åran 

för att färdas mellan två punkter. Roddaren håller också i åran för att denna utgör en ledstång 



36 

 

som upprätthåller band till det förflutna. Det är inte bara åran som utgör en välfunnen metafor 

för ledstångsteorin utan så även hela kyrkbåten. Som i andra typer av roddbåtar sitter 

besättningen, med undantag för styrmannen, baklänges när den ror. Roddarna sitter och 

blickar bakåt såsom kulturarvet innebär ett tillbakablickande i sitt iscensättande av det 

förflutna. Samtidigt som blickarna är riktade bakåt förs båten framåt på samma sätt som 

kulturarvet i sin samtid reproduceras för att berättiga sin existens i framtiden. 

 

 

Kyrkbåtar anländer till kyrkan. I förgrunden publik ur vilken somliga fotograferar båtarna. 

Midsommargudstjänst i Rättvik 2019-06-22. Foto: Jonas Håll. 
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3. KAPPRODDEN 

I detta kapitels inledande avsnitt ges en kortfattad historik av den organiserade kapprodden på 

Siljan följt av en beskrivning av dagens tävlingsupplägg. Detta görs för att ge en bakgrund till 

det som i kapitlet sedan ska följa. Med den organiserade kapprodden avses den tävlingsform 

som startade 1936 i Leksand och sedan dess ägt rum på Siljans vatten varje sommar. Utöver 

tidigare forskning har artiklar ur jubileumsskriften Kapprodden. Kyrkbåtstävlingarna i 

Leksand 1936-1986 använts för att belägga uppgifter och data. Vissa tävlande lag och båtar 

kommer i det följande att nämnas i de fall det har bedömts vara relevant för sammanhanget 

men de olika lagen med dess tillhörande båtar, tävlingsresultat och dylikt kommer inte att 

diskuteras mer ingående. 

Initiativet till kapprodden togs av August Berglund och Knis Karl Aronsson och den första 

tävlingen 1936 ägde rum med Leksands Hembygdsgemenskap som arrangör. Två år senare 

bildades den fristående föreningen Leksands Kyrkbåtsroddare som kom att ta över ansvaret 

för rodden (Björklöf 1986:7; Eskeröd 1973:175). I kapproddens barndom tävlades det med de 

gamla befintliga båtarna. Dessa skiljde sig åt i storlek och utförande men i tävlingen togs 

ingen hänsyn till detta utan det var den snabbaste båten som vann. I samband med att 

Leksands Kyrkbåtsroddare tog över tävlingen infördes också ett handikappsystem där 

båtarnas olika förutsättningar togs i beaktande. Längden på tävlingssträckan i Leksand har 

varierat något, men har med undantag för några år varit omkring två och en halv kilometer, 

vilket den är än idag (Aronsson 1986:14; Eskeröd 1973:175). 1941 stod en helt ny kyrkbåt 

klar, beställd av Rättviks hembygdsförening med kyrkrodd som ändamål, vilket ska vara den 

första kyrkbåten som byggts i Siljanstrakten sedan 1878. Kyrkbåten byggdes på Sollerön som 

även tidigare har utgjort en viktig punkt för kyrkbåtarnas byggnadstradition. Denna nya båt 

var inte tänkt att användas i tävlingssyfte men ganska snart började allt fler nya båtar att 

byggas på framförallt Sollerön i syfte att delta i tävlingen i Leksand. Detta innebar också en 

standardisering av kyrkbåtarna där de till utförandet var byggda efter samma modell vilket 

innebar att när alla tävlande lagen rodde i nybyggda båtar kunde handikappsystemet slopas 

(Aronsson 1986:14; Eskeröd 1973:175f). Fram till 1975 hade kapprodden endast ägt rum i 

Leksand men från och med detta år kom tävlingen att utökas. Nu anordnades istället flera 

deltävlingar runtom Siljan och Orsasjön i en tävling kallad Stora Siljansrodden. 

Deltävlingarna var åtta till antalet och anordnades, förutom den avslutande i Leksand, även i 

Siljansnäs, Tällberg, Rättvik, Nusnäs, Sollerön, Mora och Orsa (Ånell 1986b:64). 
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När jag besöker Siljansrodden 201916 är deltävlingarna sex till antalet och består av 

Siljansnäsrodden, Sollerörodden,17 Morarodden, Orsarodden, Rättviksrodden och 

Leksandsrodden (detta år i den ordningen, men denna har varierat genom åren). Tävlingarna 

består av dam- respektive herrklass och i den deltävling med flest deltagande lag tävlar sex 

båtar i damklassen och sju stycken i herrklassen.18 Alla lag får inte ihop tillräckligt med 

roddare till alla deltävlingar men ställer ändå upp där de kan och alla båtar ror inte med full 

besättning, det vill säga tjugo roddare plus styrman, vid tävlan. Sträckan båtarna ror är mellan 

460 och 800 meter med undantag för Leksandsrodden där en betydligt längre sträcka på 2500 

meter ros.  De olika deltävlingarna arrangeras av den lokala roddklubben, eller den roddklubb 

som har mest lokal förankring. Vid alla deltävlingarna finns försäljning av någon form av 

förtäring, programblad finns att tillgå och tävlingarna kommenteras genom högtalarsystem. I 

Leksandsrodden finns utöver de vanliga dam- respektive herrklasserna den så kallade 

byalagsrodden där lag från olika leksandsbyar tävlar i en egen klass på en kortare sträcka 

vilken alltså inte är en del av den mer omfattande Siljansrodden. En del besökare är tidigt på 

plats varav en del har med sig solstol eller sittunderlag och utöver besökarna syns roddarna 

klädda i sitt lags färger. Antalet besökare varierar något och påverkas högst troligt av 

väderförhållanden. Jag har uppskattat publikantalet på varje tävling till åtminstone några 

hundra där Leksandsrodden hade mest publiktillströmning. De olika båtarna har individuella 

namn och det är båtens namn som anger hur laget benämns i tävlingssammanhanget, även i de 

fall båten tillhör en idrottsklubb som tävlar i andra grenar.19 Enligt ”PM och riktlinjer för 

arrangörerna och roddarna i Siljansrodden”, som jag får ta del av från en av mina informanter, 

lyder startkommandot ”Färdiga----RO”, vilket i praktiken ibland varieras med ”Roddarna 

färdiga? RO!” eller snarlika variationer.  

Så som i fallet med kyrkrodden, vilken diskuterades i förra kapitlet, väljer jag att betrakta 

även kapprodden med kyrkbåtar som en revitalisering. Här blir än tydligare att en 

revitalisering uppträder i förändrad form och inte är trogen den ursprungliga seden och likaså 

att ett kulturarv innebär en förflyttning i tid och rum där förflyttningen medför förändringar. I 

 

16 Sedan 2001 har förledet Stora försvunnit och tävlingen heter endast Siljansrodden. En av mina 

informanter, Marie, uppger att namnet ändrades då skogsindustriföretaget Stora AB (dåvarande Stora 

Kopparbergs Bergslags AB) upphörde som sponsor till ett vandringspris. 
17 Egentligen Soldrodden, enligt det lokala målet. 
18 I herrklassen finns möjligheten att ställa upp inte bara med rena herrlag utan även med mixlag, d.v.s. 

ett lag med både herr- och damroddare. 
19 Dessa namn är i sig en intressant företeelse som går tillbaka på en historisk sed att namnge kyrkbåten, 

företeelsen diskuteras i korthet av Eskeröd (1973:26).  
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fallet med kapprodden är det kyrkliga momentet, annat än att det omtalas i berättelser om 

kyrkbåtarnas ursprung, helt frånvarande till skillnad från kyrkrodden som diskuterades i det 

föregående kapitlet. Den nuvarande tävlingsformen går ändock tillbaka på den äldre seden 

inte enbart för att man använder samma båttyp utan för att det fanns ett tävlingsmoment även i 

bondesamhällets kyrkfärder där båtarna enligt uppgift tävlade mot varandra till och från 

kyrkan (Eskeröd 1973:148). I den kapprodd som uppstår under 1900-talet har man lyft ut det 

specifika momentet ur den historiska seden för att återuppta det i sin samtid. Fokus flyttas då 

från det som tidigare varit centralt, färden till gudstjänsten, till något som tidigare funnits i 

marginalen. Det som i den historiska seden fanns i marginalen, tävlandet, har nu istället blivit 

det centrala. Här kan vi åter se till det resonemang som tidigare i denna studie förts med 

utgångspunkt från Kirshenblatt-Gimbletts (1998:149, 2006:168) tankegångar om att kulturella 

företeelser ges ett andra liv som kulturarv när de förlorat sin ursprungliga ekonomiska eller 

kulturella betydelse. I sin revitaliserade form har vissa aspekter av den historiska företeelsen 

valts bort för att istället laddas med nya värden. Kulturarvsperspektivet kan således hjälpa oss 

att förstå hur meningsskapande sker när denna ålderdomliga typ av farkost ges ett nytt liv 

utifrån nya förutsättningar. Liksom kyrkrodden är kapprodden en performans, något som 

tillåts inom revitaliseringens omfattning och ytterligare en aspekt som påminner oss om den 

förflyttning som har skett av kulturyttringen när den återupptas i denna nya form. När 

båtarnas besättningar i bondesamhällets kyrkfärder tävlade mot varandra fanns inga åskådare 

annat än besättningarna i de övriga båtarna. Det som däremot uppstår på 1930-talet sker i en 

organiserad form där åskådarnas närvaro är en del av kulturyttringens inramning. 

Far ror, mor syr? 

Tävlingen var till en början en uteslutande manlig domän, något som gradvis har kommit att 

förändras. 1963 defilerade ett damlag från Tibble, klädda i dräkt, men utan att vara med i 

själva tävlingen. Tio år senare kommer kvinnliga roddare för första gången att delta i 

tävlingen då sex damer deltar i båten Ros’n från Övermo och det är fem år efter detta, 1978, 

som ett helt damlag deltar i tävlingen med båten Grannlåt’n från Hjortnäs. Året därpå 

anordnas för första gången en separat damtävling och 1981 kan man se den första kvinnliga 

styrmannen i tävlingen (Ånell 1986a:66). 

För att anknyta till den bakgrund som skisserats i det föregående avsnittet ska i detta 

avsnitt sägas något om genus i kapproddens historia. Detta då det går att konstatera att det 

finns vissa skillnader i en jämförelse mellan denna och vad vi vet om bondesamhällets 
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kyrkfärder då rodden till kyrkan historiskt sett inte har varit en genusspecifik företeelse. Av de 

uppteckningar utförda under 1930-talet som tidigare nämnts framgår att det var vanligt att 

både män och kvinnor rodde båten, exempelvis kunde kvinnorna ro ungefär halva sträckan 

varefter de byttes av vid en särskild geografisk punkt där männen tog över (Eskeröd 1973:19). 

En annan intressant dokumentation har kyrkoherden Sam Rönnegård lämnat efter sig i ett 

nummer av Hembygden, en tidskrift för Svenska ungdomsringen för bygdekultur, från 1936 

där han skildrar ett barndomsminne av en kyrkfärd till Leksands kyrka år 1903. Han skriver: 

”Nu är det kvinnornas tur att ro. Varför de skola börja, vet ingen. Det har så varit av ålder. 

Männen ska ha första turen på hemvägen. Full jämlikhet mellan man och kvinna!” 

(Rönnegård 1936:133). I mitt eget fältarbete har damrodden och dess inträde gjort sig tydlig. I 

vissa av mina samtalsintervjuer har samtalet på informantens eget bevåg kommit att handla 

om damrodden i förhållande till herrodden och i vissa andra fall där ämnet har initierats av 

mig har informanterna kunnat berätta om det. Vera kan inte riktigt dra sig till minnes hur det 

gick till men uppger att hon ”har någon känsla av att man diskuterade mycket det där, när det 

blev damrodd”. Marie berättar att när damrodden var ny gick man ihop och samlade pengar 

och anordnade olika evenemang för att få ihop till egna båtar för damlagen. I Roddens hus i 

Västanvik har viktiga årtal i damroddens historia skrivits ut och damrodden tillägnas en egen 

artikel i tidigare nämnda jubileumsskrift om kapprodden i Leksand (Ånell 1986a). Att ämnet 

uppstår och ger upphov till diskussion i flera av varandra oberoende sammanhang ger det en 

intertextuell relevans. Genom att omtalas som något utmärkande får damrodden en viss status 

som en tidslinjemarkör i kyrkbåtsroddens historieskrivning.  

 Trots att kyrkbåtsrodden historiskt inte har varit förbehållen män20 och i Rönnegårds 

skildring till och med utmålas som fullt jämlik präglades den organiserade tävlingsrodden 

länge av genuskodade förhållanden. I samband med Leksandsrodden 2019 samtalar jag med 

en roddare som berättar för mig att hon var med i det ”första damlaget i världshistorien”, det 

vill säga 1978. Jag frågar henne hur det kändes varpå hon svarar: 

Ja, det var ju helt underbart och när jag såg kyrkbåtarna idag när jag kom in, jag har inte varit här så nära förr, 

då kom tårarna faktiskt. Jag vet inte var de kom ifrån men det var nån slags känsla sen dess, tror jag, som jag 

rodde första gången. Då var jag ju ung. Så att, ah, nä men det var häftigt. 

 

20 Här åsyftas kyrkbåtsrodden generellt och vi får ha i åtanke att regionala skillnader har förekommit. Det 

bör för tydlighetens skull tilläggas att det finns uppgifter från en del håll om vissa skillnader, exempelvis 

genom att männen rodde de tyngre delsträckorna vilka då tillskrivs en högre status. Även styrmannen 

tillika ledaren över roddlaget ska i regel ha varit en man (Erixon 1935:50f). 
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Svaret exemplifierar hur nostalgi kan relateras till materialitet. Mötet med båtarna aktiverar 

affekter som får roddaren att minnas sitt första deltagande i roddtävlingen. Affekterna ter sig 

vara kopplade inte enbart till minnet av att ro som ung utan även till minnet av att vara med 

om ett nytt skede i kyrkbåtsroddens historia. Kyrkbåtarna förkroppsligar minnet av 

upplevelsen av att delta i världshistoriens första damlag.  

Genusrelationerna i 1900-talets kyrkbåtsrodd kan måhända kopplas samman med en syn på 

idrott som en manlig aktivitet och att kapprodden som revitaliserad sed i sin uppstart 

präglades av 1930-talets sociala miljö där synen på vem som gjorde vad skilde sig mot hur 

detta sågs på i den tidigare historiska kontexten. Exempelvis har etnologerna Karin S. 

Lindelöf och Annie Woube lyft fram hur idrott är ”starkt kopplad till män och maskulinitet” 

och hur den ”förgivettagna och kulturellt begripliga idrottaren” under 1900-talet har ansetts 

vara en man, något som överensstämmer med hur kapprodden tidigare har tagit sig uttryck 

(Lindelöf & Woube 2017:67f). Orvar Löfgren refererar i etnologiklassikern Land och stad till 

ett ordspråk ur Folkskolans läsebok; ”far ror, mor syr”. Löfgren påpekar i samma stycke att 

ordspråket bygger på ett stereotypt mönster som handlar om ideal snarare än praxis. Vad som 

har varit manliga respektive kvinnliga sysslor i bondesamhället har inte alltid varit strikt 

uppdelat utan dessa gränser har i många fall kunnat korsats och dessutom präglats av lokala 

skillnader (Hellspong & Löfgren 1994:254). I kyrkbåtsroddens fall är det väsentligt att den 

tidigare seden och den revitaliserade dito existerar utifrån olika förutsättningar. Den tidigare 

seden var ett nödvändigt inslag i vardagen som knappast var ifrågasatt. Den revitaliserade 

seden har skett på vissa individers initiativ, inte av praktiska skäl utan av traditionella och 

kulturhistoriska sådana. I bondesamhällets Sverige rodde både kvinnor och män då det 

primära var att sysslan blev utförd och vem som såg till att så skedde var sekundärt. I 1900-

talets idrottsvärld har det rått andra förhållanden där man gått på den linje som förespråkas i 

läsebokens ordspråk. Utifrån dessa förhållanden har kyrkbåtsrodden till en början endast 

inkluderat män. De dräktklädda kvinnor som på 1960-talet rodde på vattnet var inte delaktiga 

i sporten utan rodde endast i uppvisningssyfte vilket väl illustrerar ordspråkets andra sats och 

hur dess ideal levt kvar i flera decennier. Dessa förhållanden har bevisligen omförhandlats 

vilket resulterat i att tidigare könsbundenhet inte längre är fallet varpå damrodden uppstått. 

Det blir här tydligt att en revitalisering uppträder i förändrad form och att den är anpassad till 

sin samtida kontext. Det blir också tydligt att revitaliseringen är en process som inte bara 

uppträder i förändrad form i förhållande till dess historiska förlaga i den kontext den uppstår 

utan ständigt genomgår förändringar för att anpassas efter sin samtid. 
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”Den bästa metaforen för samarbete” 

I avsnittet ”Kyrkbåten nalkades: Det var en obeskrivlig anblick” i förra kapitlet diskuterades 

hur kyrkbåtarna i vissa avseenden framställs och hur det kan ge en ökad förväntan på dess 

iscensättning. Kulturella företeelser är komplexa och kommer aldrig med en entydig sanning. 

Det som pågår på Siljans vatten är för åskådarna en form av skådespel där kyrkbåtarna och 

dess besättning på ett eller annat sätt iscensätter det förflutna. Förväntningarna på denna 

iscensättning kan till viss grad påverkas genom att målande romantiska visuella och litterära 

skildringar reproduceras i olika sammanhang. Parallellt med dessa förväntningar finns även 

andra uppfattningar om kyrkbåtsrodden, exempelvis sådana där fysisk ansträngning och 

tävlingsinriktning är mer framträdande. 

I den här studien betraktas kapprodden med kyrkbåtar som ett kulturarv. Att betrakta 

kyrkbåtsrodden som ett kulturarv är en bedömning jag i egenskap av etnolog gör utifrån 

kulturteoretiska perspektiv. Skälen till att ro kyrkbåt i tävlingssyfte kan vara flertaliga och det 

finns inget i mitt material som pekar på att ett intresse för det historiska bruket av kyrkbåtar 

skulle vara det vanligaste. I flera av mina samtalsintervjuer har vi överhuvudtaget inte ens 

berört tävlingens koppling till bondesamhällets kyrkbåtsfärder utan det har varit tävlandet i 

sig och det situationella som varit det centrala och jag ska i detta avsnitt lyfta fram de 

idrottsliga aspekterna av kyrkbåtsrodden.  

För att inleda diskussionen vill jag beröra de träningstillfällen och den deltävling i 

Siljansrodden jag deltog i sommaren 2019 som en del av mitt fältarbete. Mitt primära syfte 

med detta var att genom självupplevd erfarenhet få en djupare förståelse för den kulturyttring 

jag belyser i denna studie. Genom erfarenheten har jag i viss utsträckning tagit del av mödan 

som ligger bakom deltagandet i tävlingen. Jag hade innan mitt fältarbete rott kyrkbåt endast 

någon gång i skolan och även om jag har viss erfarenhet av båtar i övrigt bör min praktiska 

erfarenhet av lagbaserad rodd betraktas som minimal. När jag i skrivande stund blickar 

tillbaka och läser i min fältdagbok blir jag påmind om den idrottsliga upplevelsen:  

Att med ytterst lite erfarenhet sätta sig i båten och ro kräver sitt fokus och man glömmer bort den 

förförståelse man har av kyrkbåtsrodd som kulturhistorisk företeelse. Det är där och då som gäller, årtag för 

årtag. (Ur fältdagbok 2019-06-13) 

Sett till kyrkbåtsrodden som en idrottslig företeelse är det i stunden av utövandet inte förlagan 

i bondesamhällets kyrkfärder som för medvetandet är det mest väsentliga. I en intervju 

förekommande i Mötesplats Leksands rapport får jag medhåll: ”när man ror är det 

tävlingsmomentet som gäller. Om det står folk på land tänker man inte på då” (Storén 
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2000:52). Tävlandet har således ett egenvärde där den fysiska aktiviteten tillsammans med 

social gemenskap är mer central än det kulturhistoriska. I min samtalsintervju med Marie 

berättar hon om sitt engagemang i en roddklubb som nu inte har deltagit i tävlingarna på flera 

år på grund av svårigheter att få ihop tillräckligt med roddare. Däremot har man i roddklubben 

arrangerat motionsrodd där folk får komma och ro bara för motionens skull utan någon 

tävling som målsättning. Marie berättar:  

Och ibland så finns det ju nån som är vältränad och såhär och som kommer ner för att de vill ro, det är skönt. 

För det är ju det finaste, som vi säger, utegymmet du kan ha. Ute på vatten och frisk luft och det liksom är 

fantastiskt. 

Ovan lyfts andra värden än de kulturhistoriska fram, sådana värden som säger mer om 

stunden än om det förflutna. Vi kan ändå förstå att dessa värden möjliggörs genom det andra 

liv som kyrkbåtsrodden givits genom dess revitalisering. Genom att denna förflyttats från en 

viss kontext till en annan kan kyrkbåten användas som ett redskap för tävling eller träning där 

den fysiska aktiviteten är vad som är intressant. 

För att utveckla betydelsen av den idrottsliga aspekten vill jag framhålla några av mina 

informanters berättelser om hur de började att ro kyrkbåt. Marie berättar hur hon under sin 

uppväxt varit engagerad i fotboll och skidor men hur skidorna efterhand gavs mer plats och 

hur detta innebar en saknad för det sociala inom lagsporten. I ung vuxen ålder fanns 

kyrkbåtsrodden nära till hands och samtidigt som damrodden etablerades som möjlighet 

började hon med inspiration från vänner och familj att ro. Även Heléne berättar hur hon 

genom idrottsligt engagemang i övrigt kom att hamna i kyrkbåten medan Erik har en lite 

annan bild av vilka som börjar ro: 

[…] det är liksom grabbar och tjejer som inte har hittat någon, vad ska man säga, egen idrott som unga. Lite, 

inte de här framfusigaste i klassen utan de här som var lite bakåtdragna. Och sedan, jag själv var ju, jag 

idrottade väldigt blygsamt som tonåring, var lite överviktig. Sedan gjorde jag lumpen och funderade på att 

någon idrott borde jag hitta, så såg jag den där rodden, tyckte den där var ju… såg himla kul ut. 

En gemensam nämnare i alla tre berättelser är den idrottsliga aspekten av kyrkbåtsrodden som 

drivande faktor och under mina samtal med alla dessa tre informanter är denna aspekt central. 

Att det, liksom i Helénes berättelse, förutom en idrotts-/träningsaspekt också finns en social 

sådan märks i samtalet med Marie: 

Det här sociala, komma och träffas… Ja, och gö’ nånting och få bra träning. För det är ju fantastiskt fin 

träning för hela kroppen. Inte bara för kroppen, utan från knopp till kropp. Man får ju mage, rygg, du får ju 

armar, du får ju ben. Och sen just det här med kroppen, du får ju in i en rytm, in i en takt som är samarbete… 

Så det ger ju mycket mer mervärde i kyrkbåtsrodd, för det är ju den bästa metaforen för samarbete. 

Det sociala mötet och det samarbete som krävs för att föra båten framåt lyfts fram som ett 

mervärde, något som gör det värt att ta sig till kyrkbåten och sätta sig i den för att tillsammans 
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med övriga roddare ta sig framåt. För att belysa samarbetsaspekten vill jag tillföra ett begrepp 

som ligger nära det tidigare använda performans, nämligen ritual. En ritual är i den här 

bemärkelsen inte av religiös karaktär utan avser snarare ett stiliserat beteende som sker i ett 

profant sammanhang men som besitter vissa rituella egenskaper och i någon mån innebär en 

symboltät dramatisering (Gustafsson 2002:23).21 Ritualperspektivet ska inte fördjupas vidare i 

denna studie men från denna skola lånas begreppet communitas etablerat av antropologen 

Victor Turner. Communitas kan betraktas som ett tillstånd vilket etableras när de rituella 

deltagarnas vardagliga roller åsidosatts och deltagarna för tillfället har samma status. 

Tillståndet utgör en intensiv gemenskap som uppstår i stunden och som sedan upphör vid 

ritualens slut (Gustafsson 2002:121). Detta communitas uppstår i kyrkbåtsrodden oavsett om 

denna sker i tävlingsform eller i form av kyrkrodd. I detta fall vill jag använda begreppet för 

att belysa den idrottsliga aspekten där rodden äger rum i tränings- eller tävlingssammanhang. 

När roddarna befinner sig i båten finns en viss rollfördelning, det finns en förutbestämd 

styrman och det roddarpar som sitter i aktern är de som håller takten, ofta har de åror med en 

annan färg på årbladen än övriga. Men i roddens tillfällighet uppstår communitas där samtliga 

roddares vardagliga roller är ointressanta och allt handlar om att föra båten framåt och 

genomföra en bra prestation. Deras sociala status eller anledningen till att de sitter i båten är 

för stunden inte väsentligt och de har istället formats till en enhet, en enhet vilken har som 

mål att i synkroniserade rörelser få båten att uppträda på ett visst sätt och slutföra ritualen.  

Idrott och kultur, en motsättning? 

Ovan har jag haft för avsikt att lyfta fram kyrkbåtsrodden som idrott. Jag har i mitt material 

också skönjt en viss diskurs där det uppstår en diskrepans mellan idrott och kultur/kulturarv 

där dessa kan ses som två värdeladdade symboler som ibland står som oförenliga. Här är det 

av vikt att förstå skillnaden mellan kulturarv som teoretiskt begrepp utifrån hur det i denna 

studie definierats och kulturarvsbegreppet i det vardagliga talet. Den idrottsliga aspekten av 

kapprodden som avhandlats i avsnittet ovan är inte till förtjusning för alla som ägnar sig åt 

eller intresserar sig för kyrkbåtsrodd. Vera, som har följt rodden sedan sin uppväxt, berättar 

att hon upplevt ett skifte där kyrkbåtsrodden gått från att vara ett kulturarv till att vara en 

enbart sportslig händelse. Till kulturarvet kopplar hon vissa inslag som enligt hennes 

 

21 Att se olika typer av performanser som ritualer i vardagligt eller festligt, men profant, bruk har de 

senaste decennierna varit vanligt förekommande inom etnologi, folkloristik och antropologi. För vidare 

diskussion kring begreppet som kulturanalytiskt verktyg hänvisas till Barbro Klein 1995. 
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uppfattning inte finns kvar. Ett sådant exempel är hur det tidigare har varit viktigt att 

kapprodden i Leksand skedde första söndagen i juli därför att det är missionsdagen, en av de 

stora böndagarna, och att det genom detta fanns en koppling till det kyrkliga.22 Vera berättar 

också hur det förr kom tusentals människor till kapprodden i Leksand och att ”[d]et var ju 

liksom en av sommarens höjdpunkter. […] Så då var det midsommar och så var det 

kapprodden och sen var det då Himlaspelet”.23 Hennes berättelse utgår från tiden då rodden 

var exklusiv för Leksand, det vill säga innan Stora Siljansrodden med flera deltävlingar 

initierades. Utifrån hur Vera talar om Leksandsrodden kan den i någon bemärkelse jämföras 

med en kalenderrit.24 Enligt den finske folkloristen Lauri Honko kan vi förstå att 

kalenderriter, det vill säga högtidlighållande av årets vändpunkter, är ett sätt att upprätthålla 

ordning i det sociala livet. Tid är inget konkret förkroppsligat utan något vi skapar och som 

blir mätbart genom dessa kalendariska angivelser. Utmärkande för kalenderriterna är också att 

de fungerar som markörer för ett samhälles kollektiva och vedertagna värden (Honko 

1976:76f). I den mening Leksandsrodden betraktas som en av de årligt återkommande 

höjdpunkterna under sommaren kan vi tänka oss en kalender avgränsad till sommaren vilken 

skapas av ett antal särskilda högtider. Dessa högtider uppmärksammas genom särskilda riter 

utgörande markörer för kollektiva värden i samhället Leksand. Åtminstone två av de 

höjdpunkter som Vera lyfter fram styrks som viktiga för bygden i ett programblad till 

Leksandsrodden från 1974 där Himlaspelet beskrivs som ”nästa [efter kapprodden] stora 

begivenhet i Leksandsbygden”. Genom att inordnas i den typen av värdesystem kan vi förstå 

att kapprodden markerar något särskilt, något med viss betydelse för dem som högtidlighåller 

denna sommarårstidens höjdpunkt. 

Något annat som Vera lyfter fram som utmärkande för kapprodden som kulturarv är att det 

tidigare var en byangelägenhet och att man tillsammans i byarna samlade ihop pengar och 

jobbade för att få ihop till dyra båtar. Just eftersom man gjorde så ville man också använda 

dem mer än bara en gång om året och därför började man arrangera fler deltävlingar vilket 

resulterade i att ett skifte skedde där rodden utvecklades till en rent sportslig händelse. I och 

med skiftet blev prestationen viktigare på bekostnad av sammanhållningen i byn. Även Per 

 

22 När jag besöker Leksandsrodden är det visserligen första helgen i juli, men på lördagen den 6 juli. I en 

artikel i Falu Kuriren framgår att 1996 var första gången man valde att bryta trenden att arrangera 

Leksandsrodden på söndagen (Olars 1996-07-02). 
23 Himlaspelet är ett folklustspel av Rune Lindström som årligen har satts upp i Leksand.  
24 Det är emellertid inte mer än en jämförelse då den egentligen inte helt uppfyller alla kriterier, detta då 

en kalenderrit i regel utgår från helårskalendariet och är kopplat till högtider som uppmärksammar årets 

skiften. 
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pratar om hur fokus ändrades från en bygemenskap som fanns i hans ungdom till att det blev 

viktigare med resultat och att prestationsmöjligheter började att premieras hos roddarna. 

Genom dessa uttalanden görs lokal identitet till något som lyfts fram som utmärkande för 

kulturyttringen där den lokala identiteten i ett tidigare skede utmärktes på bynivå. Jag och 

Erik pratar om kopplingen till den ort laget man ror för tillhör och huruvida detta är av 

betydelse. Han säger:  

Jag tror det var viktigare förr. Jag menar gärdesgårdarna var ju mycket högre förr. […] Vi har haft roddare 

som har gått mellan båtarna. Man får ju lite gliringar när man byter båt då men… det här tror jag också var 

mycket viktigare förr. Framförallt nere i Leksand där de hade nog sjutton en båt i varenda by ned efter älven.  

Även Vera är inne på ett liknande resonemang som Erik när hon berättar hur den by där hon 

bott stora delar av sitt liv genomgått en demografisk förändring vilket också innebär 

förändringar i hur byn kan uppträda som en social enhet. 

I dagens Leksandsrodd sker förutom roddtävlingen med de lag som deltar i hela 

Siljansrodden en tävling med lag från olika leksandsbyar, en tävling som kallas byalagsrodden 

och som ros på en kortare sträcka. När jag besöker Leksandsrodden 2019 träffar jag en av 

deltagarna i denna. Roddaren gör i sin utsaga en tydlig skillnad på vad han kallar för 

kulturroddarna (med vilka han avser dem som ror i byalagsrodden) och elitroddarna (med 

vilka han avser dem som ror i den längre sträckan). I detta konstaterande upprättas en gräns 

mellan kultur och idrott där de som ägnar sig åt det senare utmärker sig genom att träna inför 

tävlingarna och dessutom delta i flera tävlingar. Till skillnad från elitroddarna berättar 

roddaren om kulturroddarna: ”Vi tränar på vägen hit till målområdet och sen tränar vi på 

vägen upp dit, sen kör vi direkt. Det är bara för att ni ska få se båtarna på sjön. Det tycker jag 

är viktigt.” I detta narrativ har inte hela rodden genomgått ett skifte från kultur- till 

idrottsevenemang utan snarare har det som anses vara kultur bevarats genom byalagsrodden 

samtidigt som den stora roddtävlingen utgör ett idrottsevenemang. 

Uppfattningen om en diskrepans mellan idrott och kultur är ingen ny företeelse i samband 

med kyrkbåtsrodden. I Leksands lokalhistoriska arkiv hittar jag ett protokoll från 1998 

utfärdat under ett sammanträde för Mötesplats Leksand25 och med titeln ”Kultur som lokal 

utvecklingsfaktor”. I en bilaga till detta protokoll diskuterar en mötesdeltagande kring 

kyrkbåtsrodden och det stagnerade publikintresset:  

 

25 I protokollet framgår att Mötesplats Leksand består av företrädare för såväl den kommunala som den 

privata sektorn. Det är också Mötesplats Leksand som står som utgivare för den rapport som vid flera 

tillfällen refereras till i denna studie (Storén 2000). 
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[…] Ett annat nyckelord i analysen av kräftgången är just ordet ”TÄVLING”. Rodd med kyrkbåtar har blivit 

en sport. Ytterligare en sport. Tro nu inte att jag är sporthatare, tvärtom men jag tror att vissa former av 

tävling mår bäst av att vara bara detta och inte utvecklas till en sport av hårdtränande atleter med vax och lätt 

glidande cykelbyxor som utövar sin hobby i form av serietävling. (Kultur som lokal utvecklingsfaktor 1998-

09-09) 

Författaren ser en utveckling av kapprodden i Leksand där den har utvecklats till att bli en 

idrott bland andra. Denna utveckling har, i författarens mening, lett till att andra värden har 

gått förlorade och även om kapproddens utveckling mot att bli ”[y]tterligare en sport” inte 

uttryckligen ställs mot en uppfattning om att den borde vara eller tidigare har varit något där 

kultur har varit ett värdeord kan man av rubriken för sammanträdesprotokollet läsa in en 

sådan tolkning. 

Vera berättar hur rodden förut ”verkligen [var] ett kulturevenemang”, med betoning på 

kultur, och pekar då bland annat på de prisceremonier som förut var en del av kapprodden i 

Leksand där många kulturpersonligheter förrättade dessa och höll högtidstal. Även Per och 

Erik delar med sig av minnen om dessa prisutdelningar där Per liksom Vera menar att ”det var 

ju prisutdelare av dignitetet”.26 Erik beskriver upplevelsen av prisutdelningen: 

Nej, men det var ju jäkligt mäktigt som alltså fasen när man var grabb och börja’ ro, vi var sexhundra roddare 

nere i Leksand som gick ifrån kajen-området så marscherade vi upp till Sammilsdalsgropen med spelemän 

först och så gick vi liksom i den placering vi kom. Så fyllde vi gropen och så var det prisutdelning. 

I Veras berättelse om de tidigare prisutdelningarna27 uppstår den diskrepans mellan idrott och 

kultur/kulturarv som tidigare nämnts. Här vill jag återanknyta till performansperspektivet då 

kapprodden likt kyrkrodden kan betraktas som en performans där aktörerna befinner sig i 

båtarna på sjön och åskådarna står på stranden och hejar på de tävlande. I förra kapitlet 

diskuterades hur performansen sker inom ramar vilka utgör den tolkningskontext inom vilken 

iscensättningen sker. Ramarna är inte statiska utan omtolkningsbara vilket framkommer av 

diskussionen ovan (jfr Gustafsson 2002:136ff). Ramarna utgör en social överenskommelse 

vilket innebär att både aktörer och åskådare i grova drag är överens om hur iscensättningen 

ska tolkas. Det finns hursomhelst utrymme för individuella nyanser inom ramarna vilket 

möjliggör för tävlingsroddens deltagare att belysa vissa aspekter framför andra och ramarna 

kan även påverkas av utomstående faktorer. Olika aspekter banar sedan väg för hur 

omtolkningar tar plats och vilken riktning performansen tar. Olika omständigheter har lett 

fram till att vissa aspekter av performansen fortlever medan andra försvinner eller byts ut. Om 

 

26 Bland de kända prisutdelarna kan nämnas bland andra tonsättaren Hugo Alfvén och tidigare nämnde 

författaren Rune Lindström (Jobs, Björklöf & Björklöf 1986:74). 
27 Även när jag besöker Siljansrodden 2019 sker det prisutdelningar i samband med varje deltävling. 

Dessa tar sig dock inte uttryck i samma form som tidigare då de exempelvis sker vid målområdet och inte 

har inslag av spelmän eller allmänt namnkunniga kulturpersonligheter som prisförrättare. 
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kapprodden betraktas som en idrott eller ett kulturevenemang där dessa är laddade med olika 

värden, eller om dessa inte ses som en motsättning, kan alltså förutom att vara en individuell 

uppfattning också skifta i en kollektiv sådan. Vad som sker i det kommunikationsmodus som 

omnämnts i denna studies inledning spelar här roll för hur kyrkbåtsroddens ramar tolkas. Om 

kyrkbåtsrodden kommuniceras genom attribut som av vissa framförallt förknippas med idrott 

kan den av dem att betraktas som en idrott. Om den istället kommuniceras genom attribut som 

av vissa uppfattas vara av mer kulturell karaktär kan den av dem snarare betraktas som ett 

kulturevenemang. Det ska också förtydligas att även om det finns en viss uppfattning om en 

motsättning mellan idrott och kultur är den inte allomfattande. Erik beskriver exempelvis att 

kapprodden är ”ju en blandning av kultur och idrott och turism, liksom upplevelse”.  

”Vi är här varje år” 

Jag vill i detta avsnitt utgå ifrån dem som inte deltar i båtarna, men som ändå deltar i 

kulturyttringen genom att stå på stranden vid deltävlingarna i Siljansrodden eller på annat sätt 

bidrar till att dessa kan genomföras. I de spontanintervjuer jag genomfört i samband med 

roddtävlingarna har jag frågat åskådare om anledningen till besöket. Vissa besökare ger svar 

som antyder att det har funnits en viss förväntan på besöket samtidigt som jag träffar turister 

som inte kände till evenemanget sedan innan utan hamnat där av en slump. Som tidigare har 

nämnts krävs både aktörer och åskådare för att något ska kunna betraktas som en performans. 

Det har också uppgetts att ramarna för performansen etableras i samma stund det sker en 

social överenskommelse om att det är något särskilt som inträffar. Denna sociala 

överenskommelse sker således när turisterna inser att de har anlänt till detta särskilda 

evenemang. De uppfattar signalerna om att det är något iscensatt som äger rum, något 

avgränsat från vanligheten, och de uppfattar också att det finns en gränsdragning mellan 

åskådare och aktörer där de själva är välkomna att ta plats bland de förra. 

Merparten av dem jag träffar har ändock aktivt sökt sig till evenemanget och är dessutom 

bekanta med det sedan innan och har inte åkt särskilt långväga. Flera förklaringar bland dessa 

till varför de finns bland publiken handlar om olika värden de intervjuade förknippar med 

tillställningen. Ett par jag träffar uppger: ”Ja, vi är här varje år, det är tradition.”. Hos andra 

finner vi ord som ”stämning” eller ”folkfest” bland svaren. Owe Ronström menar att för att en 

performans ska kunna äga rum krävs det tillfällen och situationer som kan sägas bära på en 

potentiell laddning eller energi vilken riktas genom framträdandet (Ronström 1992:39). I den 

potentiella laddning, eller energi, som Ronström talar om vill jag mena att det kan finnas olika 
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meningsbärande värden. Ett sådant värde kan vara traditionen, som omnämns ovan, där 

besökarna jag talar med i detta fall uppger traditionen allena som motiv för att uppsöka 

kyrkbåtsrodden. Genom framträdandet som sker i form av kapprodden riktas dess energi och 

tar sig i detta fall uttryck i form av tradition. Hos andra besökare kan denna laddning 

formuleras på andra sätt, exempelvis som att man vill ta sig till platsen för tävlingen för att 

man uppfattar det som att det är en viss stämning där eller för att man vill vara del av en 

folkfest.  

Den blandning av publik bestående av både turister och lokalbor som återfinns bland 

spontanintervjuerna finner jag även genom att återgå till mina observationsanteckningar. 

Bland åskådarna har jag uppmärksammat människor diskuterandes båtarna eller tävlingen, 

ibland på lokala mål, men jag har likväl hört dem som inte alls är insatta i evenemanget och 

gör sitt bästa för att lära sig. Här gör sig, återigen, Dicks (2004:30) resonemang om kulturarv 

som dels förmedlare utåt och dels mobiliserande för lokal identitet relevant. I publiken kan 

lokalbor samlas kring en kollektiv förståelse för vad det är som tar plats på Siljans vatten samt 

på stranden där de själva befinner sig. Den lokala identiteten kan ta sig uttryck i en relation till 

Siljansbygdens kyrkbåtstradition i allmänhet eller en koppling till en viss trakt i synnerhet, 

representerad av dess roddlag. När jag befinner mig på land vid deltävlingarna hör jag tillrop 

såsom ”Heja Orsa” eller ”Kör Sophia Magdalena”28 där det, liksom i andra idrotter, sker ett 

samspel mellan åskådare och aktörer i vilket somliga av de förra riktar sig till somliga av de 

senare. Att det även finns delar av publiken som inte är så pass insatta i evenemanget kan vi, 

förutom av de turister som jag uppmärksammar på plats, förstå av platserna där flera av 

deltävlingarna äger rum. Detta då samtliga deltävlingar äger rum vid platser som är belägna 

centralt i orten och/eller vid ortens huvudsakliga campingplats och genom att förlägga 

tävlingarna till turisttäta platser synliggörs det lokala kulturarvet utåt.  

För att publiken ska kunna följa med i tävlingen finns andra roller i samband med 

tävlingarna. Tack vare en kommentator får publiken resultat, kuriosa, historik och historia 

med mera som rör kyrkbåtarna, tävlingen och de olika tävlande lagen. Funktionärer säljer 

tilltugg och delar ut programblad som kostar vid några deltävlingar och är gratis vid andra. 

Utifrån ett performansteoretiskt perspektiv kan vi kalla personerna som fyller dessa roller för 

personal (Ronström 1992:37). Personalen syftar i detta sammanhang till alla som deltar aktivt 

i evenemanget men inte har en roll på den symboliska scen där aktörerna framträder (att de i 

 

28 Sollerö IF:s damlag. 
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detta sammanhang kallas för personal har alltså ingenting med anställning eller lönearbete att 

göra). Gränserna mellan aktörer, personal och åskådare kan stundtals vara flytande då en 

person kan uppfylla flera funktioner, inte minst eftersom kapprodden sker på ideell basis. I 

kapprodden gör personalen evenemanget möjligt då det krävs förberedelser inför tävlingarna 

och service till både publik och roddare under evenemanget. I ett dokument med rubriken 

”PM och riktlinjer för arrangörerna och roddarna i Siljansrodden” som jag får skickat till mig 

av en av mina informanter kan man läsa att tävlingsorganisationens sammansättning består av 

”[t]ävlingsledare, domare, starter, tidtagning, tävlingssekreterare, banläggare, videofilmare, 

speaker på land (och ev. speaker på sjö.)”. Alla dessa funktioner är essentiella för att 

tävlingen ska kunna genomföras men uppfyller andra roller än dem som fylls av roddarna och 

publiken.  

Ett kort blickande utåt 

Detta kapitel har i enlighet med denna studies avgränsning behandlat den roddtävling som 

initierades 1936 i Leksand och som senare har utökats till en tävling bestående av flera 

deltävlingar. Innan detta kapitel summeras ska något kort sägas om kapprodd med kyrkbåtar 

utanför denna tävling och det ska understrykas att det har förekommit och förekommer andra 

organiserade tävlingar i kyrkbåtsrodd. Ett exempel som återkommande har rapporterats om i 

lokalpressen är den som tar plats i Svärdsjö, Dalarna, (se t.ex. Malmberg 2005-07-04) vilken 

också omnämns av Eskeröd (1973:183). Ett annat exempel är den stora finska tävlingen i 

Sulkava vilken enligt en artikel i Svenska Yle har en sträcka på 60 kilometer.29 Genom 

tävlingens webbsida får man veta att 2020 års tävling blir den femtiotredje i ordningen och att 

olika typer av båtar deltar.30 Även på Siljan har det förekommit andra tävlingar än den som 

uppstår i Leksand och sedan utökas till (Stora) Siljansrodden. I mitten av 1980-talet 

genomfördes en satsning kallad Vikingarodden, där tävlingsdistansen är mellan Leksand och 

Orsa och som enligt Marie hämtade inspiration från den finska långdistansrodden och till 

vilken även finska lag inbjöds att delta. De finska båtarna skiljer sig från siljansbåtarna till 

utformningen och Marie berättar att de inbjudna roddarna därför fick låna en lokal kyrkbåt. I 

programbladet till Siljansrodden 1986, där även Vikingarodden ges utrymme, kan läsas att 

detta års tävling är ett ”Nordiskt Vikingamästerskap” där Norge, Finland och Danmark är 

 

29 https://svenska.yle.fi/artikel/2018/07/06/kyrkbatsroddarna-fran-inga-ror-i-regn-och-rusk-i-dag-deltar-

de-i-sulkava-rodden [hämtad 2020-03-27]. 
30 https://www.suursoudut.fi/en/frontpage/ [hämtad 2020-04-03]. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/07/06/kyrkbatsroddarna-fran-inga-ror-i-regn-och-rusk-i-dag-deltar-de-i-sulkava-rodden
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/07/06/kyrkbatsroddarna-fran-inga-ror-i-regn-och-rusk-i-dag-deltar-de-i-sulkava-rodden
https://www.suursoudut.fi/en/frontpage/
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inbjudna och att båtar från Stora Siljansrodden deltar där segraren i denna representerar 

Sverige. Marie lyfter också fram FM Mattsson cup, som instiftades 1982, en ”cup i cupen”. 

Denna tävling utgjordes av de deltävlingar som ingick i Stora Siljansrodden och gick av 

stapeln i norra delen av Siljansbygden, det vill säga Sollerön, Nusnäs, Mora och Orsa. Med 

detta sagt kan vi konstatera att det finns och har funnits andra liknande tävlingar. Vad som 

karaktäriserar dessa får andra skildringar än denna studie utreda, men det kan också vara på 

sin plats att påpeka att kapprodden i Leksand var, som Eskeröd upplyser om, den första i sitt 

slag (Eskeröd 1973:175f). 

I detta kapitel har olika aspekter av kapprodden på Siljan berörts där både förändring och 

bevarande visat sig vara utmärkande. Likt fallet med kyrkrodden, och sett till vissa aspekter 

än tydligare, kan vi förstå hur kulturarv inte uppträder i någon slags ursprunglig form och 

därmed inte enkom är en representation av det förflutna. När det uppträder i revitaliserad form 

sker istället ständigt omförhandlingar för att kulturarvet ska kunna upprätthållas och fortsatt 

existera i förkroppsligad form. Kapitlet har också belyst olika rådande uppfattningar om eller 

aspekter av kulturyttringen för att tydliggöra att även om den ur ett teoretiskt perspektiv kan 

betraktas som ett kulturarv behöver denna aspekt inte vara avgörande för dess utövare eller 

anhängare. I det förra kapitlet diskuterades kyrkrodden, en tillställning som har en koppling 

till gudstjänsten, vilket innebär att det inte är en kulturyttring enbart kretsande kring 

kyrkbåtarna (även om det kan finnas individer vars enda intresse i deltagandet är att ro 

kyrkbåt). I slutet av nästa kapitel ges ytterligare några exempel på förekomster av kyrkbåtar i 

tillställningar där dessa inte utgör det centrala utan snarare som en del av sceneriet i olika 

kulturyttringar. Som nämnts i inledningen till detta kapitel har man i kapprodden anammat ett 

specifikt element av bondesamhällets kyrkfärder och gjort inte bara bruket av kyrkbåtar i 

allmänhet utan tävlandet med kyrkbåtar i synnerhet till det centrala. Detta gör att kapprodden 

utmärker sig genom att allt fokus ligger på kyrkbåtarna och dess traktörer. Ett nummer av 

Falu Länstidning från 1935 vittnar om hur det redan innan kapproddens födelse fanns 

diskussioner om hur en sådan tävling vid en eventuell uppkomst skulle kunna tolkas. Det 

rapporteras om hur Dalarnas Turistförening ville stärka intresset för Leksand och Rättvik ur 

en turistsynpunkt genom att anordna tävlingsrodd med kyrkbåtar och hur det skulle locka 

mängder av åskådare runt Siljan. Det framgår också att det från vissa håll fanns en rädsla för 

att ”en sådan tävling med kyrkbåtar skulle vara att profanera den gamla vackra seden med 

kyrkbåtarna” (Falu Länstidning 1935-11-22). Detta vittnar dels om att turism och uppvisning 

av det lokala redan från början har varit med i diskussionen om kapprodden, det har aldrig 
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varit fråga om något annat än en performans, dels vittnar det om olika röster för vad 

kulturarvet kyrkbåtsrodd bör vara. Det går inte att säga annat än att tävlingen, till vissas 

förtret, har inneburit en profanering av seden och oaktat att den bygger på en tidigare sakral 

ritual har det kyrkliga momentet i praktiken avlägsnats. Även om den organiserade 

kapprodden aldrig har varit en sakral företeelse har det tidigare i tävlingens skede funnits 

vissa kopplingar till det sakrala, som tävlingens kalendariska placering, vilken diskuterats 

tidigare, eller att målgången tidigare varit förlagd till området nedanför Leksands kyrka 

(Aronsson 1986:13f). Som framkommer i detta kapitel är detta aspekter som, tillsammans 

med andra, har förändrats i kapprodden. Det är viktigt i sammanhanget att en performans är 

avgränsad. Den är, som Gustafsson (2002:21) anger, situationsbestämd. Även om det alltid 

kommer att finnas ett normerande arv från tidigare framförandesituationer samt från den 

kommunikation som sker utanför själva framförandesituationen kan nya eller förändrade drag 

tillföras en framförandesituation vilket omvandlar befintliga normer och medför gradvisa 

förändringar. 

Något som har gjort sig tydligt i mitt material är det stagnerade intresset för kapprodden. 

Det finns vittnesmål som talar sitt tydliga språk och utifrån dessa kan vi förstå att det i 

kapproddens historia har funnits ett förr som ibland jämförs med ett nu där både antalet som 

deltar genom att ro i båtarna och antalet som besöker roddtävlingarna har sjunkit. I en 

sammanställning i Roddens hus och i mitt samtal med Erik framkommer att det var trettioen 

deltagande båtar i Leksandsrodden 1986. I jubileumsskriften över Leksandsrodden uppges att 

det 1964 uppskattningsvis var trettiotusen som tagit sig till Leksands-Noret för att bevittna 

tävlingen (Forss 1986:20). Detta intresse har förändrats avsevärt, något som endast har berörts 

i detta kapitel. Nästa kapitel kommer mer ingående att handla om denna förändring. 
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Kyrkbåtar i tävlan på Orsasjön. Orsarodden 2019-06-30. Foto: Jonas Håll. 
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4. DÅ, NU OCH SEDAN 

Igår utbröt det stora sjöslaget på Siljan utanför Leksand. Mellan kyrkbåtar!! När den årliga 

kyrkbåtsroddens tredje heat skulle starta råkade några av båtarna kollidera. Och vilt slagsmål utbröt 

med de långa årorna som vapen. (Expressen 1973-07-02) 

Ovanstående citat utgör ingressen till en artikel i Expressen dagen efter Leksandsrodden 1973. 

Rubriken är ”Sjöslag mellan kyrkbåtar” och ovan denna finns en stor bild där man kan se 

kyrkbåtar med roddare som står i båtarna och slåss med årorna. Artikeln avslutas med ett 

konstaterande om att medan slagsmålet pågick vid startplatsen var det drygt tjugotusen 

personer som ”stod vid målplatsen på söndagen och väntade på att roddarna skulle göra upp i 

ädel kamp”. Den här typen av sensationsartad nyhetsrapportering på riksnivå om kapprodden 

känns avlägsen under sommaren 2019, några slagsmål mellan båtarna syns inte till och 

publikantalet når vid de olika deltävlingarna efter mina uppskattningar upp till några hundra, 

möjligen närmare tusentalet vid tävlingen i Leksand.  

I det här kapitlet diskuteras kyrkbåtsroddens status idag och dess framtidsutsikter utifrån 

hur dessa aspekter beskrivs i mitt material. Även om diskussionen handlar om nutid och 

framtid blir det rimligt att inleda med en tillbakablick. När jag diskuterat ämnet med mina 

informanter och genomfört kortare intervjuer i samband med observationer har det samtidas 

relation till det förflutna inte sällan varit tongivande. Kyrkbåten som metafor för den 

symboliska ledstången (se s.35f) gör sig relevant när det i samtalet om kyrkbåtens 

framtidsutsikter uppstår nostalgiska affekter där det som en gång var gör sig påmint. Det 

krävs ingen större ansträngning för att dra slutsatsen att det har skett en förändring i tävlingen 

vad det gäller antalet engagerade i rodden liksom antalet besökare där båda dessa har 

stagnerat. I mitt material förekommer olika berättelser om vilka orsaker som kan vara 

bakomliggande. Det förekommer likaså olika inställningar till den faktiska förändringen. I 

denna studie kommer inget konstaterande att ske av vad det är som har lett fram till denna 

förändring och det finns inga intentioner att ta ställning till den. Snarare lyfts förändringen 

fram som en del av kulturarvets egen historia. Kapitlet avslutas med en diskussion kring fler 

sammanhang i vilka kyrkbåtarna förekommer. 

”Det är slut med kyrkbåtar” 

Det är inte kontroversiellt att konstatera att intresset för kyrkbåtsrodden har stagnerat i den 

bemärkelse att antalet deltagande roddare tillika åskådare har minskat över åren. Som tidigare 
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uppgetts har besökarantalet tidigare uppnått femsiffriga tal och antalet båtar som tävlat har 

varit över det dubbla jämfört med 2019 års tävling.  

Per, som länge har följt roddens utveckling och tidigare varit engagerad i den, talar om hur 

stor händelse rodden var några decennier tillbaka. Han uppger att det i hans uppväxt fanns två 

viktiga mandomsprov: ”[…] man skulle ro kapp i Leksand och sen skulle man åka 

Vasaloppet. Och det har jag faktiskt gjort, både och. Då var jag färdigexaminerad”. I en 

tidigare passus (s. 45) diskuterades kapprodden i Leksand i jämförelse med en kalenderrit och 

man kan utifrån Pers vittnesmål om kapproddens betydelse förstå denna som en annan typ av 

rit, en övergångsrit eller den ofta använda franska termen rite de passage. Genom denna 

genomgår en individ en statusförändring och riten gör individen påmind om de förändringar 

som sker i dennes liv (Honko 1976:74f). I sammanhanget kan alltså kapprodden i Leksand, 

tillsammans med Vasaloppet, ses som ett prov vilket måste avklaras för att uppnå en viss 

status, en mandomsstatus, det vill säga ett slags informellt myndighetsförklarande. Även om 

en rite de passage är tillägnad individen bör den likt kalenderriten ses som ett uttryck för 

kollektiva värden, den är en del i ett samhälles bekräftande av dess normer. Att Per omtalar 

kyrkbåtsrodden som ett mandomsprov i en viss kontext skänker den således en viss betydelse, 

inte bara för honom som individ utan även för den aktuella kontexten. Uttalandet bör sättas i 

relation även till hur andra informanter talar om kapprodden och hur väl omtalad den var i den 

kontext Per syftar till där kapprodden i hans berättelse varit en stor del av hans uppväxt. Erik 

påpekar också hur tävlingarna tidigare präglades av ett större allvar och hur tävlingsinstinkten 

gjorde sig påtaglig genom mer utåtagerande uttryck, likt det som citeras i detta kapitels 

början: ”Men det var verkligen, vi slogs med årorna i båtarna. Vi hade fan kunnat slagit ihjäl 

varandra.”. Idag menar han att de tävlande är snällare mot varandra och att man inte har råd 

att vara osams. 

När jag talar med mina informanter ges inget intryck av att kyrkbåtsrodden generellt skulle 

ha någon status som kan jämföras med en rite de passage i dagsläget. Snarare ges i flera fall 

intrycket av att läget är det motsatta där roddklubbarna har svårt med föryngring och tillväxt. 

När jag frågar om framtiden uppger Erik att det är svårt att se någon vändning och han 

uttrycker tveksamhet inför att kyrkbåtsrodden överhuvudtaget kommer att fortleva. Någon 

föryngring menar han inte sker i någon större omfattning: ”[…] man ser liksom att snittåldern 

nästan ökar med nästan ett år per år i besättningarna, det är samma gubbar som sitter där och 

blir gråare och gråare”. Flera informanter vittnar om svårigheter i att locka nya att börja ro 

men det finns hos vissa större hopp. Heléne uppger att hennes lag 2019 hade det ganska bra 
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med roddare: ”[…] det var lite kärvare för ett eller två år sen… Då var det lite tunnare, men i 

år tycker jag att de har varit ute bra. De har nästan rott med full båt varje gång, som det har 

sett ut i alla fall”. Vid ett av de träningstillfällen jag deltog i uppfattade jag liknande 

iakttagelser där någon uppgav att det blivit bättre med roddare än vad det var för ett par år 

sedan. I samband med deltävlingen i Rättvik, den tävling där det var flest deltagande båtar och 

i vilken jag deltog som en del av fältarbetet, var ett samtalsämne både i roddlaget och från 

kommentatorn det ovanligt höga antalet deltagande båtar.  

Det finns alltså lite olika berättelser om kyrkbåtsroddens föryngring och framtid. Vissa ser 

en fortsatt stagnation som ett faktum medan andra pekar på en vändande trend. När jag talar 

med Dan ser han visserligen samma problematik med föryngringssvårigheter som pekats på 

ovan, något han menar ligger i förändringar i arbetsmarknaden då rodd passar bra ihop med 

kroppsarbete och att man idag inte arbetar med kroppen på samma sätt som förr. När vi berör 

kyrkbåtsroddens status idag menar han emellertid att ”det är ju fortfarande folk och tittar, om 

man jämför med andra idrottsevenemang så är det ju fortfarande hyfsat mycket folk och 

tittar”. Han vill heller inte ta ut framtiden i förskott och påpekar att ”det enda man har lärt sig, 

det är ju liksom att man vet ingenting om framtiden”. 

Den stagnation jag har berört ovan visar sig framförallt i materialet gällande kapprodden. 

Karl som inte är engagerad i kapprodden utan i en av båtarna som ror till Rättviks kyrka om 

somrarna berättar hur han upplever förändring i byn sedan de nyligen fick en ny kyrkbåt: 

Jag ser att entusiasmen börjar växa i byn. Från början, innan båten kom så ”ja, ja visst det är en båt”, men nu 

när båten är där, den är så snygg att se på så att människor blir entusiasmerade av det här och vi ser att det 

blir fler och fler som vill komma och ro. 

Den förändring han uttrycker bygger inte på ett stagnerande intresse utan, tvärtom, ett ökat 

sådant. Han uppger att innan man började arbeta för att få ihop till en ny båt fanns ett 

motstånd och att flera menade att ”det är slut med kyrkbåtar”. Karl uppger också att man från 

den aktuella byn inte var med och rodde till kyrkan i flera år på grund av att man inte längre 

hade en sjöduglig båt. Med olika medel som sponsorer och ideellt engagemang lyckades man 

ändå att få ihop den summa som krävs för att bekosta en ny båt varefter intresset för 

kyrkbåtsrodd enligt utsago ska ha återvänt. I den spontanintervju jag utför när jag besöker 

Rättviks kyrka på midsommardagen får jag berättat för mig att det är svårt att få ungdomar att 

ta vid. Emellertid ges det uttryck för hopp om en förändring satt i relation till andra 

kulturyttringar: ”Men med tanke på att hembygdsrörelsen, eller åtminstone folkdräktsrörelsen, 

stiger så kanske att det kan finnas intresse för att göra det här också som ett äventyr i 

ungdomens dagar.” 
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I den mån det finns en oro för kyrkbåtsroddens framtid förekommer också ett engagemang 

för att motverka denna oro genom olika räddningsaktioner. På sidorna 46-47 diskuterar jag ett 

mötesprotokoll vilket vittnar om en minst två decennier gammal farhåga för kyrkbåtsroddens 

framtid och vad som kan göras för att vända trenden. I mitt samtal med Vera kommer vi in på 

ett annat, ungefär samtida, försök till insats för att rädda kyrkbåtsrodden då det har 

förekommit försök att få med kyrkbåtsrodden på UNESCO:s världsarvslista, något som Vera 

menar var i ropet i samband med att Falu koppargruva upptagits på listan. I en artikel från 

Svenska Dagbladet 2001 kan man läsa om sådana försök pådrivna av privata aktörer tillika 

föreningsaktiva, men där kommunen snarare ville stötta rodden med andra medel. 

Motiveringen bakom försöken uttrycks som en oro för att Siljansbygdens kyrkbåtstradition är 

hotad och utan hjälp inte kommer att fortleva (Suneson 2001-04-19). När jag talar med Erik 

berättar han om ett bortfall av roddare sedan 1980-talet: ”Sedan började det ju gå utför, jag 

tänkte blir vi under sex [deltagande herrlag] då kan vi inte hålla på med det här… Men sedan 

inpå tjugohundratalet har vi ju varit sex båtar och vi är ju inte det ens en gång nu”.  

I rapporten från Mötesplats Leksand beskrivs hur tidningar redan på 1970-talet skrev 

undrande över tävlingarnas framtid. Refererande till tidningsrapportering uppges i rapporten 

att ”1976 var det bara 8.000 åskådare” (Storén 2000:48). Den oro för kyrkbåtsroddens framtid 

som jag till viss del möter i mitt fältarbete och som motarbetats genom försök till 

räddningsaktioner verkar inte vara något nytt utan har i någon mån alltså funnits i snart ett 

halvt sekel och även utifrån det Erik säger kan vi utläsa att den oron har funnits med under en 

stor del av hans verksamma tid i kyrkbåtsrodden. Måhända har oron för framtiden blivit en så 

stark del av kyrkbåtstraditionen att den fortsätter att reproduceras. Tongångarna är inte nya, 

utan vi kan känna igen dem från förra seklets början då det också gavs uttryck för en oro för 

att Siljans kyrkbåtar ”kanske snart äro ett minne blott”, som en skribent formulerar det i en 

artikel från 1905 och avslutar med en önskan om att ”[g]odt vore om åtminstone någon af de 

stora kyrkbåtarne för främlingars skull ännu länge finge pryda Siljanoms sjö” (Dalpilen 1905-

06-06). Parallellt med en syn på kyrkbåten som ett smycke vilket bärs ”med glädje och fest 

över sjön” (se s. 32f) som lever kvar i en slags postrenässans, efter kyrkbåtens storhetstid 

under 1900-talet, finns således en mer svårmodigt präglad diskurs, men som visats ovan finns 

det likväl utsagor om förändringar som banar väg för ett fortsatt upprätthållande av 

kyrkbåtsrodden. 
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2010-talets förutsättningar 

I mitt samtal med Erik frågar jag hur det ser ut med annonsering inför roddtävlingen,31 varpå 

han svarar att det inte är samma räckvidd med tidningsannonser längre. Han uppger att en 

lokaltidningsannons för ett par decennier sedan nådde ut till en stor del av 

lokalsamhällesbefolkningen medan man idag når en betydligt mindre andel. Utöver 

annonsering i dagstidningar sker den genom lokala annonsblad, sociala medier och 

affischering. Marie berättar också om hur annonsering sker i lokalpress och i en lokal 

besöksguide där datum för kapprodden syns både i den fysiska upplagan och den nätbaserade. 

När jag besöker Morarodden talar jag med ett par som inte är förstagångsbesökare vid 

Siljansrodden och som uppger, likt fler åskådare jag har genomfört spontanintervjuer med, att 

publikintresset har svalnat och att antalet deltagande båtar har minskat. Den ena påpekar att 

”[d]et är ju lite dålig reklam. Jag tänkte jag skulle gå in och titta så man ser vad båtarna ror för 

banor och var inne och googla’ på det, men då fanns det ju ingenting.” Den andra i paret 

fortsätter resonemanget: ”Ja, så är det ju. Men det kanske har med ekonomin och göra. Det 

kanske måste till lite större sponsorer som kan skicka in lite pengar så att det finns pengar till 

marknadsföringen”. Enligt Eriks utsago kan vi utläsa att det är svårare att nå ut med 

kommunikationsmedel som tidigare varit de sedvanliga och trots att annonsering sker i både 

analoga och digitala kanaler tycks inga större folkansamlingar ta sig till roddtävlingarna 

jämfört med de tiotusentals som för ett antal decennier sedan hade för vana att samlas. För 

Erik handlar det inte om att rodden får för lite stöd eller brister i ekonomin utan att problemet 

sitter i ”det allmänna intresset” och syftar då även på antalet deltagande roddare. Han uppger 

att rodden var på topp 1986 med trettioen lag i Leksandsrodden och att det sedan dess har 

fallit bort någon båt varje år. Han pekar på ”hela samhällsutvecklingen” som bakomliggande 

orsak och menar att det är mycket annat som lockar och att det finns fler måsten än vad det 

fanns för ett antal decennier sedan. Samtidigt påpekar han att många jobbar konstiga tider och 

inte vill träna på fasta tider varpå han uppger: 

[…] det är ju liksom inget unikt för rodden, jag menar det är ju bara att titta, det försvinner ju fotbollslag, det 

försvinner ju hockeylag hela tiden. Om man ska rannsaka sig själv och fundera liksom ”Vad har vi gjort för 

någonting fel?”, så vet jag inte om vi har gjort någonting fel. Vad ska vi locka med? Vi kan inte locka med 

tiotusen i bonus. 

 

31 Som tidigare nämnts anordnas de olika deltävlingarna av lokala roddklubbar och den lokala arrangören 

har sitt ansvar i att den aktuella deltävlingen marknadsförs. 
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Under samtalet berättar han också om hur han upplever att föreningslivet har förändrats med 

konkreta exempel:  

Backar vi tillbaka i världen, det är alltså väldigt… tydligt hur man ser hur föreningslivet har ändrats. När vi 

köpte båten ’83 då jobbade vi in mycket pengar, fysiskt. Så vi gjorde riktiga jobb, vi var till Borlänge vet jag 

och rensade ogräs i ett helt bostadsområde inför en slutbesiktning, ett hundjobb. Vi stöpte ljus och sålde, 

alltså vi gjorde en jäkla massa jobb.   

Den nyare båten klubben köpt betalades på annat sätt, från sponsorer och med kommunala 

medel, och att arbeta ihop pengarna skulle enligt Erik inte fungera idag. Liksom Erik vittnar 

Per om förändringar i föreningslivet där en vilja att engagera sig ideellt har minskat till 

skillnad från hur det såg ut för ett antal decennier sedan. Per menar också att vissa 

omorganiseringar direkt kopplade till kyrkbåtsrodden ledde till minskat publikintresse, något 

som innan förändringarna var svårt att förutse. Vid damroddens inträde blev evenemangen 

dubbelt så långa vilket han menar bidrog till att publiken tröttnade efter ett tag. Att 

tävlingarna av viss del av publiken anses långa styrks av mina observationer där jag noterat att 

delar av publiken avlägsnar sig en stund in i tävlingarna. Per menar också att den 

omorganisering där man införde flera deltävlingar ledde till att Leksandsrodden drabbades 

gällande publikantalet och den ställning som tävlingen tidigare haft förändrades. 

Det minskade publikintresset tillsammans med olika utsagor om hur kapprodden sprids i 

olika medier gör det aktuellt att diskutera hur medierapporteringen ser ut. I rapporten från 

Mötesplats Leksand finns ett avsnitt där författaren har tagit del av tidningarnas rapportering 

och har gjort en sammanställning av detta där varje decennium från och med 1930-talet 

sammanfattas. Under rubriken för det sista decenniet som redovisas, 1990-talet, uppges att 

tidningsreportagen var korta och att intresset för tävlingen verkade ha minskat. Det minskade 

intresset och debatten kring detta lyfts fram även under rubrikerna för 1970- och 1980-talen 

(Storén 2000:41-51). I nämnda rapport framgår inte tidningsmaterialets omfattning och det 

görs tydligt att det är författarens egen tolkning av detta som presenteras. Sammanställningen 

ger ändå en bild av hur tidningsrapporteringens utveckling kan uppfattas. I rapporten, som är 

publicerad 2000, saknas de två senaste decennierna. Jag har i syfte att skapa en översiktlig 

bild av lokalpressens rapportering därför gjort ett antal nedslag i de två stora dagstidningarna 

som täcker Siljansbygden, Dala-Demokraten (DD) och Falu Kuriren (FK), under den period 

som roddtävlingarna genomförs. Jag har gått igenom ovan nämnda lokaltidningar var femte år 

mellan 1995 och 2010 under den period då Siljansrodden äger rum. Från och med 2015 har 

jag sedan gått igenom varje års rapportering. Min undersökning av tidningsrapporteringen har 

begränsats till den som direkt berör kapproddens tävlingsförlopp.  
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Det är väsentligt att nämnda rapport belyser kyrkbåtsrodden i Leksand och därför har tagit 

hänsyn till den rapportering som sker om rodden på denna ort. När omorganiseringen sker 

under 1970-talet och flera deltävlingar införs sker rapportering även från de andra 

deltävlingarna. Även om detta, så som det framgår av rapporten, skulle innebära en reducerad 

rapportering av Leksandsrodden innebär det att hela Siljansrodden ges ett större utrymme då 

rapportering från tävlingarna sker under en längre tid. Vid nedslagen i tidningarna har jag 

kunnat konstatera att i en jämförelse mellan 1995 och 2019 skiljer sig rapporteringen inte 

nämnvärt. Någon form av rapportering har skett i de båda tidningarna efter de flesta 

deltävlingarna. I några fall handlar det om längre artiklar och i andra fall om kortare. 

Rapporteringen åren däremellan ser också ut på ett liknande sätt, även om den ser något olika 

ut vid olika tidpunkter och skiljer sig åt i de två olika tidningarna. Reportagen varvas genom 

längre artiklar på mellan en halv och en hel sida, kortare artiklar på under en halv sida, notiser 

och ibland endast tävlingsresultat. Rapporteringen är högst varierande både vid en jämförelse 

mellan de båda tidningarna, mellan olika årgångar och kan variera även i en och samma 

årgång i en och samma tidning vilket gör att det inte går att se någon konstant utveckling utan 

snarare en diskontinuerlig rapportering. Gällande det senaste året, 2019, har nästan alla 

deltävlingar uppmärksammats i både DD och FK och i den senare tidningen har merparten av 

reportagen bestått av artiklar till längden av en halv sida eller mer. Utöver att rapportera direkt 

från tävlingarna återkommer reportage inför tävlingarna, om nysatsningar eller händelser 

kopplade till särskilda roddklubbar (se t.ex. Kallersand 2016-06-24; Nääs 2017-06-30). Mina 

nedslag har varit ytterst övergripande och i syfte att ge en översiktlig bild. För att presentera 

några konkreta resultat om medias inverkan på intresset för kyrkbåtar skulle det krävas en mer 

omfattande undersökning. Det kan emellertid konstateras att rapportering från Siljansrodden 

inte saknas i den lokala pressen under senare delen av 2010-talet. 10-talet, och det nu inträdda 

20-talet, är emellertid en tid präglad av omvandlingar i teknologi och informationsspridning. 

Som ovan nämnts påpekar Erik hur han upplever att man genom lokaltidningar inte når ut på 

samma sätt som man tidigare gjort. Måhända är det så att lokalpressen inte har tillräcklig 

räckvidd för att väcka ett större intresse även om den kan nås både digitalt och i fysisk 

upplaga.  

Det har genomgående i denna studie vittnats om hur kulturarvet anpassas efter sin samtid 

för att överleva och det finns också exempel på hur man i kyrkbåtssammanhang tagit nytta av 

utvecklingen. I en artikel i FK framkommer det att Leksandsrodden 2017, utöver att sändas 

via storbildsskärm vid målområdet, även livesänds på Leksandsroddens Facebooksida (Nääs 
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2017-06-30). Livesändningen sker även 2019 då fältarbetet för denna studie tar plats och när 

jag besöker sidan i april 2020 står Facebooks mätare för antalet visningar av denna video på 

tvåtusensjuhundra.32 Hur många av visningarna som setts av samma personer och hur många 

som endast sett videon i förbifarten går förstås inte att säga, men det går ändå att konstatera 

att formatet har någon form av räckvidd. Måhända kan en ökad synlighet i andra mediala 

former än de tidigare dominerande leda till ett ökat intresse för kyrkbåtsrodden eller måhända 

behöver kulturyttringen ges mer medialt utrymme utanför den lokala sfären. Måhända är det 

som Erik säger att det helt enkelt saknas intresse idag och i sådana fall kan intresset fortsätta 

att stagnera, det kan öka eller det kan fortgå i status quo. 

”Sockendräkter, fioler och kultur i alla hörn” 

Med flera av mina informanter samtalar jag om de olika priser som genom åren delats ut vid 

tävlingarna, både lagpriser och individuella sådana. Jag har tidigare berört de prisutdelningar 

som sker efter avslutad tävling och hur flera informanter talar om hur prisutdelningarna såg ut 

förut med stora folksamlingar och namnkunniga prisförrättare. Per berättar om 50- och 60-

talens roddtävlingar efter vilka en stor mängd spelmän deltog i marschen från målområdet 

genom Leksands-Noret till Sammilsdal där prisutdelningen tog plats på Himlaspelets scen. 

Efteråt var det dans där alla roddare och alla som hade dräkt gick in gratis. Han lyfter också 

fram hur viktig musiken och spelmansrörelsen var och hur denna genom evenemangsdagarna 

Musik vid Siljan knöts till kapprodden och hur dessa kunde dra nytta av varandra. Här ska 

återknytas till nostalgiperspektivet och Brembeck som skriver att nostalgiska affekter inte kan 

förutsättas utan spontant uppstår i mötet mellan ”de ’rätta’ kropparna” (Brembeck 2015:8). 

Nostalgi i betydelsen av affekter som uppstår i mötet mellan olika kroppar menar jag kan göra 

sig synlig även där detta möte inte tar plats i realtid utan i minnet eller i samtalet om dessa 

kroppar. Ett sådant möte uppstår när mina informanter talar om de tidigare prisutdelningarna 

och prisförrättarna, de utdelade priserna eller spelmännen och deras instrument har särskilda 

affekter laddats som i detta möte aktiveras varpå nostalgi uppstår. Mötet är som ovan nämnts 

spontant och uppstår för att mina informanter ser särskilda värden kopplade till dessa kroppar.  

Jag har i det andra kapitlets avsnitt ”Dräktklädda och roddare har företräde” ägnat en 

diskussion åt folkdräktens betydelse i samband med kyrkrodden men genom det Per berättar 

ges dräkten betydelse också i samband med kapprodden. Dels uppger han, som refererat ovan, 

 

32 https://www.facebook.com/leksandsrodden/videos/616978168795749/ [hämtad 2020-04-06]. 

https://www.facebook.com/leksandsrodden/videos/616978168795749/
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att det premierades med gratis inträde till dansen efter avslutad tävling om man bar dräkt och 

han påpekar även att när han var styrman i en av båtarna var han alltid dräktklädd. Även Vera 

delar minnet av att ”styrmännen har ju i alla fall leksandskläder”, hänvisande till tidigare års 

roddtävlingar. Dräkten dyker också upp som motiv i en annan händelse Per delar med sig av. 

Han menar att det inte längre är samma tryck på sjön och på Österdalälven som när han var 

igång och rodde och berättar om hur byborna rodde hem en nybyggd båt från Sollerön till den 

leksandsby där den skulle vara: 

[…] det var en kanondag, helt spegelblankt. Och sen hade vi ångbåten där då, vet du. Dom mötte oss mitt ute 

på sjön med förtäring då vet du. Vi låg där mitt i sjön, alldeles spegelblankt, med ångbåtar och nya kôrkbåt’n 

då. Och leksandsklädd’ var vi allihop. 

Folkdräkten görs, såsom diskuterades om kyrkrodden, till något som vid en tidpunkt har hört 

kyrkbåtsrodden till och tillsammans med denna utgjort ett uttryck för lokal identitet. De som 

bar dräkt vid danserna efter kapprodden premierades med gratis inträde vilket kan översättas 

till att man uppmuntrades till att verka för ett lokalt identitetsskapande. 

I ett omfattande populärvetenskapligt arbete från 1967 avhandlande leksandsdräkten 

uppmanar författaren Wilhelm Söderbaum:  

Res till Leksand och bevittna kapprodden mellan de ur sin dvala återuppståndna kyrkbåtarna, och du skall få 

skåda blåtröjorna fladdra för vinden. Det är fest, det är jubel, det är blåtröjornas tid. Hur väl avspegla de ej 

det lekande skämtet och det veka lynnet, som dölja sig under leksandskarlens i allmänhet sträva drag. 

(Söderbaum 1967:149)  

Blåtröjan Söderbaum hänvisar till är den blå ytterrock som används till den manliga varianten 

av leksandsdräkten (kan ses i Marstrands målning, se s. 29). Liksom i Rune Lindströms 

diktning från samma decennium, som diskuterades i kapitel 2, framträder kyrkbåten som 

något först och främst förknippat med fest och i synnerhet lokalt präglade festligheter. 

Söderbaums uppmaning kompletterar Pers och Veras utsagor där folkdräkten i ett tidigare 

skede av kapproddens historia var ett för denna kulturyttring utmärkande element. I den tjugo 

år gamla rapporten från Mötesplats Leksand har författaren sammanställt svar från enkäter 

riktade till allmänheten som handlar om hur folk ser på kapprodden vid denna tid. Bland annat 

lyfts i dessa önskemål om dräkter på roddarna, eller att man ska ”[s]kapa den rätta stämningen 

med hjälp av sockendräkter, fioler och kultur i alla hörn […]” (Storén 2000:61) och 

författaren uppger att i samtal med företrädare för Leksands kyrkbåtsroddare har framkommit 

önskemål om ”[u]ppvisning med sockenklädda roddare […]” (Storén 2000:63). När 

författaren delar med sig av sina egna minnen från kapprodden i sin ungdom uppger denna att 

”[f]olk ’gick man ur huse’ och det var vanligt att man bar sin sockendräkt” (Storén 2000:65). 

Huruvida diskussionen om folkdräktens roll i samband med kapprodden förekommer idag är 
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svårare att svara på. Den har inte dykt upp i de samtal jag haft med informanter som idag är 

engagerade i rodden och vid tävlingstillfällena har jag inte noterat någon förekomst av 

folkdräkter. De informanter jag har nämnt ovan och som fört dräkten på tal är inte längre 

engagerade i rodden, men att de ser tillbaka på dräktskicket som en del av 

kapproddstraditionen gör således diskussionen aktuell för studien. Likt det senast citerade ur 

Mötesplats Leksands rapport handlar det om nostalgiska affekter som finns laddade i mötet 

med folkdräkten. Här märks också den produktivitet som nostalgin kan ge upprinnelse till. I 

tillbakablickandet mot den tid där folkdräkten var ett stående inslag i kapprodden kopplas 

detta samman med en viss stämning och också till att det var mer folk och mer rörelse i 

samband med tävlingen. Man vill därför ta till vara på vissa aspekter av denna tid för att i 

framtiden kunna uppnå samma känsla. Målet är inte att återgå till det förflutna men att 

återuppleva det förflutna, i en form anpassad efter samtida behov. 

Det värde som tillskrivs dräkten är det lokala identitetsskapande som tillsammans med 

kyrkbåtsrodden framhävs som symboler för bygden, ackompanjerade av spelmännens 

fiolmusik. Detta blir i synnerhet tydligt när folkdräkten talas om i termer av ”leksandsklädd” 

eller när begreppet ”sockendräkt” används där det specifika dräktområdet åsyftas. Även om 

folkdräktstraditionen idag tycks vara frånvarande i kapproddssammanhang har det gjorts 

tydligt i kapitel 2 att den i andra kyrkbåtssammanhang har en viss ställning. För att jämföra 

folkdräktens roll i de olika formerna av kyrkbåtsrodd gör sig återigen performansens 

kommunikationsmodus, tillika det förhöjda ansvar som tillkommer när man gör ett 

framträdande, sig relevant. Det har konstaterats att kyrkrodden är mer trogen sin historiska 

förlaga än kapprodden, vilket kan förklara varför andra kulturyttringar också dröjer sig kvar 

längre i den förstnämnda formen. Det anses av större vikt att i en viss utsträckning 

kommunicera en upplevd historisk korrekthet och inom ramarna för detta utgör folkdräkten 

ett viktigt inslag. I kapprodden finns även andra värden att kommunicera, så som idrottsliga 

sådana, vilket har lett till att vissa inslag med tiden fasats ut till förmån för andra. Som 

påpekats råder det emellertid inte enighet om vad som bör kommuniceras utan det finns dem 

som förespråkar att man återvänder till vissa inslag, så som folkdräkten, för ett återinförande i 

kulturyttringen. I nästa avsnitt kommer det att radas upp ytterligare några exempel där 

kyrkbåten förekommer och bland vilka folkdräkter är ett återkommande inslag. Kyrkbåtarna 

är i dessa sammanhang inte det centrala utan de är, liksom närvaron av folkdräkter, en del av 

andra kulturyttringar.  
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Kyrkbåten utställd 

Tidigare i studien har framförallt kyrkbåtens roll i det jag har kallat för kyrkrodd respektive 

kapprodd diskuterats. Det finns emellertid användningsområden utöver dessa vilka är 

lämpliga att lyfta fram i detta kapitels sista avsnitt. Ett sådant är att hyra ut kyrkbåtar till 

exempelvis företag eller bröllop. Dan uppger att det är väldigt populärt att kontakta hans 

roddklubb för att få komma och prova att ro och hur uthyrningen till företag dessutom är en 

ekonomisk tillgång till föreningen. Veckorna före midsommar är det fullbokat nästan varje 

dag, berättar han. Han berättar vidare att det är en del bröllopsfester i klubbhuset vid sjön och 

att roddklubben då också ställer upp med ett antal roddare för att ro från kyrkan till 

festlokalen. Även Erik berättar om hur båten kommer till användning i samband med bröllop 

men att det kan vara svårt att få tag på roddare varför bröllopsgästerna själva får ro:  

[…] då får det bli som det blir med roddtakten. Men möjligen att jag ställer upp med två taktroddare och 

styrman, ja styrman måste jag ju ha. Men i värsta fall två taktroddare, sedan får bröllopssällskapet ro. Och det 

går ju. Det ser ut som det gör, men det fungerar [skratt]. 

Utöver företag och bröllop berättar både Dan och Erik, liksom Marie och Heléne, att de har 

tagit emot skolklasser som ska få komma och ro. Heléne ser kyrkbåtsrodden som skolaktivitet 

som ett sätt att visa upp sig och på så sätt få ett fortsatt intresse för rodden. Skoleleverna får 

förutom att prova på att ro också lära sig mer om den kontext i vilken kyrkbåtarna 

förekommer och har förekommit i Siljansbygden. Per berättar att dräktklädda ungdomar får ro 

kyrkbåt vid konfirmation och i kategorin kyrkbåtsrodd med gemenskapsbyggande syfte kan vi 

också placera ett omnämnande Vera gör om en person som tog ut en grupp flyktingungdomar 

för att de skulle få prova på att ro kyrkbåt. Lokal press och annonsering vittnar om hur 

kyrkbåtar är ett återkommande inslag i midsommarfiranden. I en annons för 

midsommarfirande i Orsa syns en bild på en kyrkbåt med björkris och skyldrande åror med en 

besättning som till stor del är delvis klädd i orsadräkt och delvis i roddklubbens lagtröjor.33 I 

en artikel från nätbaserade Siljans news syns en bild på en kyrkbåt med dräktklädd besättning 

på vattnet på väg mot Noretbron i Leksand i samband med ”världens största 

midsommarfirande” där strandpromenaden är kantad av människor betraktandes båten.34 I 

Leksand kan man också se kyrkbåten användas som en symbol för orten i ett stiliserat 

utförande med skyldrade åror och en i leksandsdräkt klädd besättning (se bild på s. 68). På 

internetbaserade auktionsinrättningar kan man ibland se en prisbelönt kyrkbåtssouvenir i trä 

 

33 https://www.visitdalarna.se/midsommarfirande-pa-udden-orsa-camping [hämtad 2020-03-02].  
34 https://www.siljannews.se/kultur/midsommar-i-gropen/ [hämtad 2020-03-02].  

https://www.visitdalarna.se/midsommarfirande-pa-udden-orsa-camping
https://www.siljannews.se/kultur/midsommar-i-gropen/
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designad av Lisbet Jobs och Lille Bror Söderlundh med etikett från hemslöjden i Leksand 

saluföras.35 Kyrkbåtar har också använts i representationssammanhang. I mitt samtal med 

Vera berättar hon om ett tidigt exempel när Gustav V under 1920-talet var på besök och följer 

också upp med Gustav VI Adolfs eriksgata tre decennier senare vilken hon själv minns och 

där man hade samlat ihop så många kyrkbåtar som möjligt som skulle ro in till Rättviks kyrka 

till söndagsgudstjänsten. I Leksands kyrkbåtsroddares jubileumsskrift återfinns ett foto som 

visar hur dåvarande statsminister Olof Palme nöjt leende färdas i kyrkbåten Sturkulla på 

vattnet utanför Mora i samband med valrörelsen 1985 (Jobs, Björklöf & Björklöf 1986:77). 

Kort sagt finns andra användningsområden för kyrkbåten än dem som i större drag redogjorts 

för i denna studie och kyrkbåten har i Siljansbygden ett symboliskt värde som också tar sig 

uttryck i olika typer av avbildningar. Jag ska inte gå närmare in på samtliga 

användningsområden men ska i det följande belysa vissa aspekter av hur kyrkbåten synliggörs 

i sammanhang där den inte används i vattenburna sammanhang. 

I inledningen till denna studie citerar jag Kirshenblatt-Gimblett där hon uppger att 

”heritage is a mode of cultural production that gives the endangered or outmoded a second life 

as an exhibition of itself” (Kirshenblatt-Gimblett 2006:168). Jag vill återgå till detta och 

stanna vid ordet “exhibition”. Ordet översätts till utställning eller uppvisning vilket innebär en 

representation av något med någon form av visuella medel. Tidigare har denna studie 

framförallt fokuserat på de fall där detta förekommer i en iscensatt form men jag ska här 

också belysa kyrkbåtarna och kyrkbåtsrodden i den form där kulturyttringen representeras 

genom objekt vilka i sitt uppförande inte hanteras av mänskliga subjekt. Jag har tidigare 

nämnt Roddens hus i Västanvik utanför Leksand dit vi nu ska återvända. I denna anläggning 

kan man se två kyrkbåtar liggande när dessa ej används i tävlingssammanhang och förutom 

båtarna kan man ta del av en utställning om Siljans kyrkbåtar och kyrkbåtsrodd. Roddens hus 

är endast några år gammalt, invigt 2014, och man har förutom att sammanställa redan 

dokumenterad information också inventerat de båtar som finns runtom i Siljansbygden och 

som byggts sedan 1941 med tillhörande båthus. Planscherna med bilder och text kompletteras 

med kyrkbåtsrelaterade objekt så som gamla åror eller trämallar som använts vid 

kyrkbåtsbygge. När jag är på besök får jag veta att mycket ideellt arbete ligger bakom och att 

flera lokala näringsidkare på olika sätt har gett sitt stöd till verksamheten. 

 

35 https://www.tradera.com/item/341190/380857789/prisbelonad-kyrkbat-jobs-soderlund-hemslajden-

leksand-toppskick- [hämtad 2020-03-03]; https://balstaauktionshall.nu/objekt/kyrkb%C3%A5t-lisbeth-

jobs-och-lillebror-s%C3%B6derlund/47743 [hämtad 2020-05-13]. Se även Nordiska museets post i 

DigitaltMuseum https://digitaltmuseum.se/011023759032/kyrkbat [hämtad 2020-03-03]. 

https://www.tradera.com/item/341190/380857789/prisbelonad-kyrkbat-jobs-soderlund-hemslajden-leksand-toppskick-
https://www.tradera.com/item/341190/380857789/prisbelonad-kyrkbat-jobs-soderlund-hemslajden-leksand-toppskick-
https://balstaauktionshall.nu/objekt/kyrkb%C3%A5t-lisbeth-jobs-och-lillebror-s%C3%B6derlund/47743
https://balstaauktionshall.nu/objekt/kyrkb%C3%A5t-lisbeth-jobs-och-lillebror-s%C3%B6derlund/47743
https://digitaltmuseum.se/011023759032/kyrkbat
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Det handlar i detta fall inte om en revitalisering utan snarare om att revitaliseringen lett 

fram till denna museala representation. Utställningen berör den historiska kyrkbåtstraditionen 

men handlar till största delen om kyrkbåtarnas roll i tävlingssammanhang under 1900- och 

2000-talen. Den är således ett resultat av revitaliseringsprocessen där en historisk tradition 

återupptagits i en ny form och där denna nya form givits en egen historieskrivning som i det 

här fallet representeras genom utställningsobjekten. Vi påminns om Lotten Gustafssons 

definition av kulturarv som ”en social inrättning med en historia i sig” (Gustafsson 2002:22). 

När kyrkbåtsrodden har laddats med nya värden och etablerats som ett kulturarv snarare än ett 

nödvändigt samhällsinslag kan denna nya form ges en egen historieskrivning. 

Jag vill också återkoppla till Bella Dicks resonemang om hur kulturarv kan fungera både 

för att förmedla ett lokalt kulturarv utåt, men hur det också kan fungera som mobiliserande för 

lokal identitet (Dicks 2004:30). Roddens hus är öppet för allmänheten och när jag är där på 

besök får jag också veta att det är vanligt att skolklasser och företag kommer dit. Dessa får då 

både prova på att ro och lära sig mer om kyrkbåtstraditionen. Jag får också veta att där har 

varit skribenter från Frankrike, Nederländerna och USA som har skrivit om besöket och 

kyrkbåtstraditionen. Alltså riktar sig verksamheten både till dem som redan är etablerade i 

bygden och dem som kommer utifrån. I mitt samtal med Marie kommer också Roddens hus 

på tal där hon menar att det borde finnas fler liknande institutioner runtom Siljansbygden: 

Det är ju en fantastisk anläggning. Du har ju både historiken från deras båtar och liksom roddmaskin däruppe 

med konferensrum och utsikt ut mot älven och blickpunkt mot Siljan lite också såhär. Roddens hus skulle ha 

funnits på flera ställen runt.  

I dagsläget är det ovan nämnda Roddens hus ensamt i sitt slag men något som förekommer på 

flera håll är de kyrkbåtar som inte längre används på sjön och som finns utställda på lite olika 

ställen runtom i Siljansbygden, såsom på en rastplats vid södra infarten till Leksand, intill 

Enån i centrala Rättvik och utanför dalahästtillverkningen i Nusnäs utanför Mora. Med dessa 

båtar följer en liten informationsskylt där man kan läsa om båten och kyrkbåtstraditionen i 

Siljansbygden och båtarna kan betraktas som en typ av utställningar i den offentliga miljön. 

Båtarna framträder i miljöer som är tillgängliga både för lokalbefolkningen vilka genom 

båtarnas gestalt ständigt påminns om båtarnas plats i det lokala arvet och för turistströmmen 

som under högsäsong aldrig sinar. Således kan lokal kulturhistoria förmedlas till tillresta 

turister och samtidigt verka för en kännedom om det egna kulturarvet och mobilisering av den 

lokala identiteten. Genom dessa utställningar, både Roddens hus och de på flera håll 

utplacerade kyrkbåtarna, befästs kyrkbåten som symbol för den lokala identiteten. Här vill jag 

återgå till det resonemang som tidigare förts med referens till Orvar Löfgren om hur visuella 
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representationer förstärker föreställningar (Löfgren 1999:82). Den representation av 

kyrkbåtarna som ges genom dessa utställningar bidrar tillsammans med de visuella och 

litterära representationer som diskuterats tidigare samt med själva utövandet, den 

revitaliserade seden, till att förstärka bilden av kyrkbåten som en del av det lokala arvet. Att 

på detta sätt ställa ut kyrkbåten är karaktärsdanande för ett kulturarv. Vi kan återgå till 

ledstångsteorin som ger oss en förklaring till behovet av att minnas och att ge erkännande till 

det förflutna som föregått modernitetens tidsålder. När kyrkbåten ställs ut är det emellertid 

inte enkom i syfte att minnas bondesamhällets kyrkfärder utan lika mycket för att berätta om 

kulturarvets egen historia, det vill säga hur kyrkbåtsrodden sett ut under 1900-talet och 

framåt, i revitaliseringens tidsålder. Det är av vikt att komma ihåg att kulturarv inte endast är 

en representation av det förflutna utan något som sker i samtiden. Kyrkbåtens närvaro i det 

offentliga rummet blir därmed likaväl en samtidssymbol som aktualiserar både hur 

kyrkbåtstraditionen har sett ut och hur den ser ut idag.36 

Olika ”då” 

I diskussionen om kapproddens varande i nuet och i framtiden är det inte ovanligt att även 

det förflutna berörs. Det är begripligt i ljuset av förståelsen för kyrkbåtsrodd som en 

revitalisering och ett kulturarv. Från första början har den, för att återgå till Söderbaum, ”ur 

sin dvala återuppståndna” seden i sin blotta idé flörtat med det som en gång var. Idag har 

emellertid en ännu längre distans till det som en gång revitaliserades uppnåtts och det har 

skett en temporal förskjutning vilket innebär att det som när man initierade kapprodden 1936 

var ”nu” har omvandlats till ett ”då”. I takt med den temporala förskjutningen har kapprodden 

tillskrivits en egen historia och det är inte sällan denna är det ”då” som idag omtalas. I de fall 

det blickas bakåt är det inte med nödvändighet till det som revitaliserats utan likväl till 

revitaliseringen som sådan. För att tala klarspråk kan man uttrycka det som att kapproddens 

historieskrivning har ett egenvärde som kan uttrycka sig i berättelser eller diskussioner utan 

att den till historien förpassade förlagan nödvändigtvis har en plats i sådana. Det i 1900-talet 

återuppståndna intresset för kyrkbåtsrodd hade inte existerat utan den historiska förlagan men 

det blir i sammanhanget tydligt hur det andra liv som ges kulturyttringen i dess omvandling 

 

36 Angående utställda kyrkbåtar kan det vara av intresse att för läsarens skull uppmärksamma att den på 

1890-talet av Hazelius inköpta båten från Garsås placerades vid Moragården på Skansen. Vid det av 

undertecknad senast genomförda Skansenbesöket fanns kyrkbåten ej utställd och Eskeröd (1973:34f) 

uppger att denna magasinerades 1971. Se även Nordiska museets post i DigitaltMuseum: 

https://digitaltmuseum.se/011023528209/kyrkbat [hämtad 2020-04-07]. 

https://digitaltmuseum.se/011023528209/kyrkbat
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till ett kulturarv blir ett liv som också kan levas på egen hand. I och med detta andra liv 

uppstår förutsättningar för självupplevd erfarenhet av kyrkbåtsrodd. Det är denna 

självupplevda erfarenhet som ger upphov till nostalgiska affekter i mötet med materialiteten. 

Detta gäller i synnerhet kapprodden där jag under mitt fältarbete upprepade gånger kommit i 

kontakt med berättelser där det är tävlingarna, i nutid och dåtid, som berörs snarare än dess 

historiska förlaga. Parallellt med detta löper en berättelse där bondesamhällets kyrkfärder gör 

sig högst aktuella i samband med kapprodden. Denna tar sig uttryck i när tävlingarnas 

kommentatorer berättar för åskådarna om kyrkbåtarnas historia eller, för att återknyta till 

förordet, när den äldsta flytande kyrkbåten på Siljan fraktas in till kajen-området i Leksand för 

uppvisning i samband med tävlingen. 

Utöver kapprodden och kyrkrodden florerar kyrkbåtarna i andra sammanhang. De 

uppträder som symboler för det lokala och de kan fungera som givna inslag i olika firanden 

eller för att bygga samarbetsförmåga. Även om intresset för kapprodden, som tidigare varit 

kyrkbåtsroddens främsta attraktion och samlingspunkt, stagnerat fortlever uppmärksamheten 

för farkosterna och dess bruk i andra former. 

 

 
Skylt in till Norsgatan i centrala Leksand krönt av stiliserad kyrkbåt med besättning iklädd 

leksandsdräkt. 2019-04-11. Foto: Jonas Håll.  
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Kyrkbåten Sörbyggarn utställd för allmän beskådan under tak intill Enån i centrala Rättvik. 

2018-10-16. Foto: Jonas Håll.   
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta avslutande kapitel ska jag återknyta till de frågeställningar som formulerats i det 

inledande kapitlet samt återge några ytterligare reflektioner kring den studerade 

kulturyttringen. Den första frågeställningen sökte svar på i vilka former kyrkbåtsrodden på 

Siljan uppträder. Denna har besvarats genom att framförallt redogöra för två sådana, dem som 

jag refererat till som kyrkrodden respektive kapprodden. Den första innebär mer eller mindre 

en iscensättning av den historiska förlagan där man ror till och från kyrkan för att ta sig till 

gudstjänsten. Den andra uppträder i en mer förändrad form där det finns en tydlig koppling till 

en historisk förlaga men betydande element i denna har åsidosatts till förmån för att lyfta 

andra. Utöver dessa former har diskuterats hur kyrkbåten kan fungera symboliskt när den inte 

hanteras av mänskliga subjekt. Här har i synnerhet en utställning över kyrkbåtar samt utställda 

kyrkbåtar i allmänna utrymmen uppmärksammats. Utöver dessa former finns en rad andra 

som till viss del knyter an till de mer utförligt diskuterade. Jag har i det fjärde kapitlet 

presenterat sådana och funnit att en djuplodande diskussion om de utvalda formerna ger en 

god förståelse för kyrkbåtsroddens betydelse i Siljansbygden i allmänhet och att denna 

diskussion även täcker aspekter av andra förekomster av kyrkbåtsrodd. Att betrakta 

kyrkbåtsrodden som en performans har kunnat bidra till att redogöra för formen men också 

för att belysa att det rör sig om en tillställning med en särskild laddning präglad av särskilda 

sociala överenskommelser. 

Den andra frågeställningen skulle utreda hur lokal identitet uttrycker sig. Här har 

undersökningen visat hur kyrkbåtarna och kyrkbåtsrodden på olika sätt lyfts fram som 

symboler för Siljansbygden och genom detta kan verka både för ett stärkande av lokal 

gemenskap men också för att förmedla kunskap om det lokala utåt till besökande. 

Kyrkbåtsrodden lyfts fram som en viktig del av den egna historieskrivningen och något som 

man vill föra vidare till kommande generationer samtidigt som den används som 

turistattraktion. I studien har den lokala identiteten kopplats till Siljansbygden som helhet men 

även mindre enheter som kommuner, socknar, orter eller byar. Det har också redogjorts för 

berättelser om hur de mindre lokala enheternas roll till viss del har kommit att förändrats. Att 

kyrkbåtsrodden lyfts fram som särskilt utmärkande för Siljansbygden var en kunskap jag 

genom min förförståelse bar med mig redan i denna studies initiala fas. Genom avgränsningen 

är det Siljans kyrkbåtsfärder som har utgjort föremålet för studien och jag ska i det följande 

ägna några rader åt att diskutera förhållandet mellan Siljansbygden och andra områden. Att 

säga att kyrkbåtsseden är utmärkande för Siljansbygden är inte på något sätt att fara med 
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osanning. Den har, som tidigare nämnts, utifrån demografiska och geografiska förhållanden 

haft en särskilt stark ställning i Siljansbygdens bondesamhälle och denna ställning har i just 

detta område upprätthållits. Det bör emellertid återigen poängteras att kyrkbåtar inte är unika 

för Siljansbygden, de både har förekommit och förekommer även idag på andra håll både in- 

och utrikes. I min kandidatuppsats har jag lyft fram hur den tidiga folklivsforskningen 

präglades av en speciell vurm för Dalarna vilket också kan ha format 1930-talets insamling av 

uppgifter rörande bondesamhällets kyrkbåtsfärder och lett till att dessa på Siljan tillskrivits en 

särprägel (Håll 2018:14-23).37  

Att just Siljans kyrkbåtstradition givits mycket uppmärksamhet kan vi också förstå av de 

aspekter som lyfts fram i avsnittet ”Kyrkbåten nalkades: Det var en obeskrivlig anblick” i 

kapitel 2 i denna studie, där det belyses hur både turister och olika folklivsdokumentatörer 

under 1800-talet gärna begav sig till Siljansbygden för att beskåda kyrkbåtarna. I denna vurm 

kan mycket väl kyrkbåtsroddens koppling till just Siljansbygden ha givits en särskild betoning 

på bekostnad av andra områden där seden lika mycket varit en del av vardagen. Det beskrivs i 

nämnda avsnitt hur de som på 1800-talet dokumenterade allmogens folkliga traditioner i 

allmänhet kom från en helt annan bakgrund och var fjärmade från den verklighet de skildrade, 

något som också gäller de etnologer som på 1930-talet samlade in uppgifter om 

bondesamhällets kyrkbåtsfärder. Eskeröd (1973:175) lyfter också fram att det 

insamlingsarbete som pågick på 1930-talet av framförallt Nordiska museet kan ha bidragit till 

att intresset för kyrkbåtarna ökade bland Siljansbygdens befolkning och Rosander (1986:15) 

påpekar hur det tidigare intresset under 1800-talet bidrog till att lokalbefolkningen också kom 

att betona gamla seder. Även om detta är fallet och kyrkbåtsrodden på Siljan till viss del givits 

en särprägel tack vare utomstående krafter bör man akta sig för att ge dessa herrar, som det i 

de flesta fall var, all ära för kyrkbåtsroddens revitalisering. De informanter jag har träffat i 

samband med detta arbete är individer med en koppling till bygden och flera av dem har 

anförvanter som också engagerat sig i bygdens kyrkbåtsrodd. Det har därtill i denna studie 

givits flera exempel på hur olika former av hembygdsförbund och bygemenskaper har varit 

drivande i att återuppta och att förnya bruket av kyrkbåtar. Parallellt med att det har funnits 

utomstående krafter som har bidragit till att lyfta fram Siljans kyrkbåtsrodd som särskilt 

utmärkande har det funnits lokala krafter med ett intresse för sin hembygd som har gjort 

 

37 Se t.ex. Bringéus (1972), Lilja (1996:154ff) eller Nilsson (2002:33ff) för en fördjupning om den hur 

den tidiga folklivsforskningen, både innan dess etablering som akademisk disciplin och i 

universitetsämnets barndom, kunde fokusera på vissa utvalda geografiska områden där Dalarna och i 

synnerhet Siljansbygden inte sällan hamnade i blickfånget.  
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detsamma och upprätthållandet av kyrkbåtsseden bygger på en växelverkan mellan dessa 

krafter. 

Eskeröd skriver att kapprodden ”är en sport ingjuten i en ovanligt äkta, svensk 

kulturtradition, som man knappast skulle kunna tänka sig någon annanstans än i byarna kring 

Siljan” (Eskeröd 1973:182). Jag vill understryka Eskeröds betydande bidrag till 

dokumentationen av kyrkbåtar och kyrkbåtsrodd men i denna formulering går våra 

uppfattningar isär. Kyrkbåtar har, som tidigare nämnts förekommit på andra håll även utanför 

Sverige så som i Norge och Finland (Erixon 1934:46). Otto Andersson har påpekat att man i 

gångna tiders kyrkfärder i den åländska skärgården liksom på andra håll ägnat sig åt att ro 

kapp (Andersson 1939:138). Eskeröd (1973:6) påpekar också själv att kyrkbåtsrodden inte är 

unik för Sverige och till det ska tilläggas att seden inte är känd från hela Sverige. Med detta i 

åtanke skulle jag vilja påstå att man visst skulle kunna tänka sig denna sport annorstädes än i 

byarna kring Siljan om den på andra håll givits rätt förutsättningar. Det skulle däremot finnas 

skillnader i hur kulturyttringen på andra håll tog sig uttryck format av andra lokala företeelser. 

Eskeröds koppling till kapprodden som ett fenomen vars uppståndelse vore nästintill omöjlig 

utanför Siljansbygden kan läsas som ett ode formulerat av en entusiast, inte ovanlig för en 

etnolog skolad i ämnets ungdom. Som tidigare nämnts har Siljans kyrkbåtstradition varit 

särskilt omfattande och det finns ingen anledning att ifrågasätta detta. Däremot har dess 

omfattning tillsammans med en viss vurm för Dalarna och Siljansbygden kunnat bidra till att 

traditionen fått en grogrund i just denna bygd. Vi vet att kyrkbåtsrodd har förekommit 

annorstädes och gör så även idag, varför den under givna förutsättningar skulle kunna fungera 

som en markör för lokal identitet även på dessa håll. Detta behöver emellertid inte stå i 

motsättning till att kyrkbåtsseden lyfts fram som en kulturyttring för vilken Siljansbygden står 

som värd. Det som gör just kyrkbåtsrodden på Siljan till vad den är beror minst lika mycket 

på hur den ter sig i sin egen samtid som hur den i tidigare skeden har tett sig.  

I en tredje frågeställning skulle studien undersöka hur relationen till det förflutna uttrycks i 

nutiden. Här har jag på flera sätt visat hur den nutida kyrkbåtsrodden förhåller sig till det 

förflutna genom att anspela på gångna tider men inte utan att förnya sig där behov finns. Här 

har också lyfts fram skillnader i de olika formerna av kyrkbåtsrodd där kyrkrodden, som i sin 

form anspelar på den historiska förlagan, i större utsträckning gör anspråk på att iscensätta 

denna. Även i kapprodden aktualiseras ständigt den historiska förlagan men man har i större 

utsträckning omtolkat denna. Förhållandet till det förflutna har inte enbart visat sig genom ett 

återblickande på bondesamhällets kyrkbåtsfärder. Nostalgiperspektivet har kunnat belysa hur 
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kyrkbåtsroddens nya era, uppstånden under 1900-talet, och det revitaliserade kulturarvets 

egen historia, också är föremål för tillbakablickande. Studien har visat hur ett kulturarv inte 

enbart måste upprätthålla sin koppling det förflutna utan även ständigt måste förnya sig självt 

för att berättiga sin existens. Förändring och bevarande är två poler kring vilka kulturarvet 

kretsar och ingen av dem kan elimineras. Elimineras bevarandeaspekten förlorar kulturarvet 

sin ursprungliga betydelse och transformeras därmed till något annat varför det i sådant fall 

skulle behöva benämnas i andra ordalag. Elimineras istället förnyelseaspekten innebär det att 

man har upphört att upprätthålla kulturarvet. Ett kulturarv bygger på att kunskaperna om det 

förs vidare och i denna vidareföring sker en omsättning av det som för kulturarvet är centralt, 

dess utövare. I en omsättning av människor är förändring oundviklig då alla kommer att 

medföra sina subjektiva förförståelser i utövandet av och kunskapandet om kulturarvet. För att 

fortsätta vara relevant i sin samtid måste förnyelse därför ske och kommer också att göra det 

så länge kulturarvet upprätthålls.  

Den fjärde och sista frågeställningen skulle utröna hur människor engagerade i 

kyrkbåtsrodden på Siljan ser på dess status idag och dess framtidsutsikter. Här har jag haft för 

avsikt belysa att det inte finns en enhetlig samsyn utan att det finns olika berättelser om detta. 

När jag påbörjade arbetet med denna studie hade jag själv uppfattningen om att 

kyrkbåtsrodden befinner sig i en osäker situation och att framtiden är oviss. Jag har under 

arbetets gång, i såväl fältarbete som analys, lagt denna uppfattning åt sidan för att istället låta 

fältet öppna upp sig och låta några av de olika berättelser som finns komma till tals. I studien 

har det därför redovisats olika perspektiv på detta där det finns såväl förstämda sådana som 

mer hoppfulla och min egen förförståelse har omprövats. Tillbakablickandet har varit ett 

utmärkande drag även i diskussioner om nutid och framtid och visst kan det konstateras att det 

inte är lika många som tar plats vid årtullarna idag som för ett antal decennier sedan och det 

kan likaså konstateras att antalet åskådare till kapprodden minskat drastiskt. Det finns 

emellertid de som idag på olika sätt engagerar sig i rodden som åskådare, aktörer eller 

personal, för att tala performansspråk. Bland dessa finns även de som ser spår av ökat intresse 

och som Dan uttrycker det är ”det enda man har lärt sig, det är ju liksom att man vet ingenting 

om framtiden”.  

Ett centralt begrepp för att diskutera den temporala aspekten, både utifrån hur det förflutna 

lämnar spår men också hur dåtid och nutid förvaltas åt framtiden, och som gjort sig synligt 

denna text igenom är begreppet kulturarv. Kyrkbåtsrodden på Siljan är en sed med gamla anor 

sprungen ur en tid innan industrialismen förändrade världen. Utifrån att betrakta 
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kyrkbåtsrodden som ett kulturarv, så som detta har formulerats av vissa teoretiker, har studien 

visat att den kyrkbåtsrodd som idag äger rum på Siljan i sitt syfte att upprätthålla en 

förindustriell sed emellertid är typisk för det postindustrialistiska samhället. Gällande 

kulturarv har det också i förbifarten avhandlats att kyrkbåtstraditionen i viss mån varit föremål 

för diskussioner om att få en plats på UNESCO:s världsarvslista. Jag vill stanna en stund vid 

detta då UNESCO:s listor över världsarv och immateriella kulturarv inte är intressanta enbart 

för diskussionen om kyrkbåtsrodd utan även vad det gör för begreppet kulturarv. Till en 

början bör det sägas att om kyrkbåtstraditionen skulle upptas på en sådan lista är det snarare i 

egenskap av immateriellt kulturarv då sådant avser traditioner, ritualer eller olika former av 

traderade kunskaper medan världsarv snarare avser fysiskt avgränsbara platser eller miljöer. I 

ett par av de studier jag refererar till gällande begreppet kulturarv har vederbörande forskare 

diskuterat sådana kulturarv som har upptagits på UNESCO:s listor (Kirshenblatt-Gimblett 

2006; Ronström 2008). UNESCO är en maktfaktor när det kommer till att definiera kulturarv 

och genom att inta platsen på en sådan lista institutionaliseras kulturella företeelser som 

kulturarv och kan sägas inneha en slags officiell status som sådant. Kyrkbåtsrodden finns i 

skrivande stund inte upptaget som kulturarv av UNESCO. Det gör inte att seden att i olika 

syften ro kyrkbåt är mindre av ett kulturarv än dem som institutionaliserats som sådant. 

Kirshenblatt-Gimblett påpekar att ”heritage exists, as such, prior to – rather than as a 

consequence of – UNESCO’s definitions, listings and safeguarding measures” (Kirshenblatt-

Gimblett 2006:168). En kulturell företeelse övergår således inte till att bli kulturarv för att det 

erkänns som sådant av en betydelsebärande institution. Det institutionaliseras som sådant för 

att det redan betraktas som ett kulturarv. 

Samtidigt som (men helt orelaterat till) slutfasen i arbetet med denna studie publicerade 

Kulturdepartementet nyheten om att till UNESCO:s lista över immateriellt kulturarv nominera 

nordisk klinkteknik vid båtbyggande.38 Klinktekniken i samband med båtbygge har samtidigt 

givits en plats på den förteckning över immateriella kulturarv som upprättats av Institutet för 

språk och folkminnen (ISOF), vilken är den institution som samordnar det svenska arbetet 

med UNESCO:s konvention om immateriellt kulturarv. I förteckningens post behandlande 

 

38 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nordisk-klinkteknik-vid-batbyggande-

nomineras-till-unescos-lista-for-immateriellt-

kulturarv/?fbclid=IwAR0Y5e4HA0ZGJVmTGcC7MwtcSszfiDhYpJVo5CBorepfeLexgRPMyqs7qEo 

[hämtad 2020-03-26]. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nordisk-klinkteknik-vid-batbyggande-nomineras-till-unescos-lista-for-immateriellt-kulturarv/?fbclid=IwAR0Y5e4HA0ZGJVmTGcC7MwtcSszfiDhYpJVo5CBorepfeLexgRPMyqs7qEo
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nordisk-klinkteknik-vid-batbyggande-nomineras-till-unescos-lista-for-immateriellt-kulturarv/?fbclid=IwAR0Y5e4HA0ZGJVmTGcC7MwtcSszfiDhYpJVo5CBorepfeLexgRPMyqs7qEo
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nordisk-klinkteknik-vid-batbyggande-nomineras-till-unescos-lista-for-immateriellt-kulturarv/?fbclid=IwAR0Y5e4HA0ZGJVmTGcC7MwtcSszfiDhYpJVo5CBorepfeLexgRPMyqs7qEo
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klinkbyggda båtar nämns bland annat Dalarnas kyrkbåtar.39 Det är alltså inte kyrkbåtsrodden 

som sådan som har förtecknats av ISOF och som nominerats till UNESCO-listan utan en typ 

av båtkonstruktion, kännetecknande för nordiska båtar, till vilken Siljansbygdens kyrkbåtar 

hör. Det gör emellertid att även de traditioner som upprätthålls och som har en koppling till 

denna typ av båtkonstruktion vid ett sådant listande ges ett erkännande av betydelsebärande 

institutioner. I pressmeddelandet från Kulturdepartementet, refererat ovan, framgår det att 

beskedet om en plats på UNESCO:s lista kommer i december 2021. Hur, om eller i vilken 

utsträckning det kommer att påverka Siljansbygdens kyrkbåtstradition är det i dagsläget ingen 

idé att spekulera om i denna text men för den intresserade kan det vara ett spår att följa. 

Denna studie har fortsatt vad tidigare etnologisk forskning om bruket av kyrkbåtarna på 

Siljan har påbörjat och belyst detta bruk utifrån den riktning kulturvetenskapen har tagit sedan 

mina föregångare var verksamma. Min förhoppning är att studien ska kunna vara till nöje för 

människor som på något sätt är intresserade av Siljans kyrkbåtstradition oavsett vad detta 

intresse grundar sig i. Jag hyser också en förhoppning om att detta inte är det sista som skrivs 

om kyrkbåtstraditionen vare sig från akademiskt eller populärvetenskapligt håll. I denna 

studie har ett antal berättelser, utsagor och olika former av representationer kommit till tals 

men det finns en uppsjö av kulturella spår rörande kyrkbåtstraditionen både i Siljansbygden 

och annorstädes som kan dokumenteras, uppmärksammas och analyseras.  

I början av 1900-talet menade man att kyrkbåtarna hade spelat ut sin roll, något som vissa 

uttryckte med saknad och en rädsla för att seden helt skulle falla i glömska. Med facit i hand 

vet vi att den skribent som för över hundra år sedan önskade att ”åtminstone någon af de stora 

kyrkbåtarne för främlingars skull ännu länge finge pryda Siljanoms sjö” skulle få sina 

förhoppningar infriade (Dalpilen 1905-06-06). Kyrkbåtstraditionen skulle komma att 

revitaliseras och uppnå nya höjder och i dess nya liv laddas med nya värden. Att det idag 

finns de som fortsatt driver kyrkbåtsrodden framåt råder det ingen tvekan om men det finns 

även återigen en oro för sedens fortlevnad. Om de farhågor om kyrkbåtstraditionens fortsatta 

överlevnad vi ser idag kommer att infrias eller inte får framtiden utvisa. 

Som en sista uppgift noteras att det i lokalpress meddelas att Dalarnas roddförbund i 

kölvattnet av coronavirusets utbrott beslutat att ställa in 2020 års tävlingar i kyrkbåtsrodd.40  

 

 

39 http://www.isof.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-

2017/2017-01-18-klinkteknik---batbyggnad.html?fbclid=IwAR2Kmxe-

Eqv4sgAFCXfK1ItWnqVruEJah9EGHAJQw_6ynFpYWGq6DGPtxIg [hämtad 2020-03-26]. 
40 https://www.siljannews.se/sport/ingen-siljansrodd-i-sommar [hämtad 2020-05-20]. 

http://www.isof.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2017/2017-01-18-klinkteknik---batbyggnad.html?fbclid=IwAR2Kmxe-Eqv4sgAFCXfK1ItWnqVruEJah9EGHAJQw_6ynFpYWGq6DGPtxIg
http://www.isof.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2017/2017-01-18-klinkteknik---batbyggnad.html?fbclid=IwAR2Kmxe-Eqv4sgAFCXfK1ItWnqVruEJah9EGHAJQw_6ynFpYWGq6DGPtxIg
http://www.isof.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2017/2017-01-18-klinkteknik---batbyggnad.html?fbclid=IwAR2Kmxe-Eqv4sgAFCXfK1ItWnqVruEJah9EGHAJQw_6ynFpYWGq6DGPtxIg
https://www.siljannews.se/sport/ingen-siljansrodd-i-sommar
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Slutligen, utan inbördes ordning, riktas ett stort tack till: 

• Samtliga informanter och andra som tagit sig tid, delat med sig och bistått med 

material. Utan Er hade studien inte varit möjlig. 

• Professor Birgitta Meurling som har handlett denna studie med både rättelser, råd och 

uppmuntrande ord. 

• Ideellt och professionellt engagerade som möjliggjort och möjliggör bruket av 

kyrkbåtar på Siljan. 

• Kurskamrater och lärare som har bistått med goda råd längs vägen. 

• Familj och vänner som har uppmuntrat arbetet. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 
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förvaras hos författaren. 
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Karl (fingerat namn) 2019-04-03 

Erik (fingerat namn) 2019-04-10 

Per (fingerat namn) 2019-04-11 
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2019-07-02, Rättvik. Träning i kyrkbåtsrodd. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Dikt av Rune Lindström vid invigningen av Leksands-Norets kyrkbåt Nyckelpiga 1960. 

Avskrift ur Från kyrkfärd till tävlingsrodd. Hur ser kyrkbåtens framtid ut i Leksand? (Storén 

2000:31f). 

 

Vår båt! Du väntar vid stranden, 

Väntar att möta vid kölen 

Siljans välsignade vågor, 

Att bäras av årornas slag. 

Envist reser du fören 

Redo att tjurskalligt möta det bistra nordanvädrets 

Skummande nappatag. 

 

Kom an, du nordan, trumpeta 

i dina hageltrumpeter, 

sänd vågor, som rasande tjuter 

att stånga mot furu och spant! 

Som ett spjut skall vår farkost slungas 

av årornas spänstiga knyckar. 

Och tvärs genom dånet den bär oss 

som en springare bär sin drabant. 

 

Bär oss ut på glasklara vatten 

i de ljumma kvällarnas månad 

utmed öterviksbjörkarnas stillhet 

under kyrkan runda kupol. 

Låt oss lyssna med handen på åran 

till den saga som kyrkbåten sjunger 

när den gnids av vågskalpets stråke 

likt en ljudande, nynnande fiol. 
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Hör du sången av träet som tämjdes 

av kunniga timmermanshänder? 

Hör du bilan, som klingar i virket 

i Solleröns ljusa vår? 

Och det vare byggherrens heder, 

att hans namn skall av båten bäras 

kring Siljans blånande stränder 

in i framtiden år efter år. 

 

Väl må det synas för mången 

att en kyrkbåt är överflödig 

i traktorernas osande dagar 

och motorernas kosmiska dön. 

Men vår båt är förmer än en farkost, 

förmer än ett tävlingsredskap: 

vår båt är ett smycke, vi bär det 

med glädje och fest över sjön. 

 

Må du bära leksandsfolket 

Som buketter i sol över Siljan 

Vid klockornas svalkandepsalmer 

Och i tävlingens svettiga strid! 

Må du länge flyta och leva 

Och resa din trotsiga nacke 

Som ett värn mot de stormar och töcken 

Som hotar vårt liv och vår tid! 


